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SANTRUMPOS 

LDDP – Lietuvos demokratin÷ darbo partija 

LSDP – Lietuvos socialdemokratų partija 

LSDP-LDDP – Lietuvos socialdemokratų partija po LDDP ir LSDP susijungimo 

NS(SL) – Naujoji sąjunga (socialliberalai) 

LCS – Lietuvos centro sąjunga 

LLS – Lietuvos liberalų sąjunga 

LiCS – Liberalų ir centro sąjunga (įkurta 2003 m. susijungus LLS, LCS ir Moderniųjų krikščionių 
demokratų sąjungai) 

TS(LK) – T÷vyn÷s sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 

LPKTS – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (2004 m. prisijung÷ prie TS(LK)) 

LKDP-LKD – Lietuvos krikščionių demokratų partija (2001 m. susijung÷ su Lietuvos krikščionių 
demokratų sąjunga ir pasivadino partija „Lietuvos krikščionys demokratai“) 

PAGRINDINI Ų SĄVOKŲ APIBRöŽIMAI 

Vertyb÷ – konkretaus tiriamo subjekto susikurtas ar perimtas abstraktus įsitikinimas apie tai, kas 

pageidautina arba nepageidautina. 

Socialin÷ vertyb÷ – konkretaus tiriamo subjekto susikurtas ar perimtas abstraktus įsitikinimas apie 

tai, kas pageidautina arba nepageidautina gyvenamo plataus masto ir profilio sociumo atžvilgiu. 

Viešasis diskursas –viešojoje erdv÷je asmenų ar jų grupių artikuliuojama leksinių reikšmių ir 

prasmių visuma. 

Politinis diskursas – viešojo diskurso dalis, kurios objektas yra viešoji politika (viešųjų arba 

valstyb÷s reikalų tvarkymas). 

Kiekybin÷ turinio analiz÷ – bet kokia sistemin÷ teksto (ar kitų simbolinių formų) t÷km÷s redukcija į 
standartinę statistiškai apdorojamų simbolių visumą, atspindinčią tam tikrų socialiniams ir 

humanitariniams mokslams reikšmingų charakteristikų egzistavimą, intensyvumą ar kiekį. 
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Id÷jos yra tikroji politikos materija. Žmon÷s kovoja d÷l 
id÷jų, už id÷jas ir prieš id÷jas ... Be to, žmon÷s ne tik 
kovoja d÷l id÷jų, jie kovoja id÷jomis ... Be abejo, 
politiniuose mūšiuose naudojami pinigai, taisykl÷s, balsai 
bei privilegijos, tačiau pamatin÷s priemon÷s galiausiai yra 
žodžiai ir id÷jos (Stone, 2004 [1997], p. 47-48). 
 
Sovietų Sąjungą vald÷ susidvejinusi nomenklatūra, 
gyvenusi du skirtingus gyvenimus – viešąjį ir asmeninį. 
Lietuvą valdo, berods, panašiai susidvejinęs elitas, kurio 
propaguojamos vertyb÷s ir nuostatos lieka už praktin÷s 
veiklos durų lyg savotiška apgaulinga iškaba. Manoma ir 
teigiama, kad Lietuvai naudinga viena, bet daroma visai 
kas kita. Gyvenama apgaul÷s ir saviapgaul÷s miražuose 
(Masiulis, 1996, p. 87). ĮVADAS 

Temos aktualumas ir pasirinkimo motyvai. Epigrafe cituojamos mintys iliustruoja, kaip skirtingai 

socialinio ir politinio gyvenimo tyrin÷tojai aiškina id÷jų ir vertybių raiškos diskurse prasmę. 
Pirmąją perspektyvą sąlygiškai galima įvardinti „idealistine“, o antrąją – „kritine“1. Idealistinio 

požiūrio besilaikantys tyrin÷tojai tikina, kad vertybių raiška atspindi diskurso kūr÷jų pasaul÷žiūrą ir 
idealus, susiformavusius socializacijos procese (žr., pavyzdžiui, Namenwirth ir Weber, 1987). Tuo 

tarpu, kritin÷s prieigos šalininkų manymu, vertybių raiška diskurse traktuotina kaip manipuliacin÷ 
priemon÷, kuria siekiama demonizuoti arba diskredituoti oponuojančius diskursus, taigi neatspindi 

nei diskurso subjektų pasaul÷žiūros, nei idealų (žr., pavyzdžiui, Edelman, 1977). Analogiškai gali 

būti konceptualizuojama ir socialinių vertybių raiška politiniame diskurse. Idealistin÷s perspektyvos 

atstovai yra linkę apeliavimą į socialines vertybes aiškinti diskurso kūr÷jų politine ir socialine 

patirtimi. Tuo tarpu, kritin÷s perspektyvos šalininkai šių vertybių raišką politiniame diskurse vertina 

kaip manipuliacinį veiksmą, kuriuo siekiama gr÷smingai arba diskredituojančiai pavaizduoti 

politinius oponentus bei pritraukti rink÷jų balsus (taigi siekiama užimti valdžią). Pastarajam 

požiūriui linkę pritarti nemažai Rytų bei Vidurio Europos šalių politinių ir socialinių procesų 

apžvalgininkų, komentatorių bei mokslinių tyrin÷tojų (žr., pavyzdžiui, Donskis, 1994; Verdery, 

1996; Tismaneanu, 2003 [1998]; Bielinis, 2004; Laur÷nas, 2004). Ir iš tikrųjų, dažnai šių šalių 

politinis gyvenimas atrodo perversiškas, persunktas apgavysčių, demagogijos, o politikos lauko 

veik÷jai, nors ir kalba apie aukštus moral÷s standartus bei bendrųjų vertybių įgyvendinimo 

būtinumą, tesiekia patenkinti asmeninius materialinius interesus ar užimti valdžios postą. Kita 

                                                
1 Žinoma, toks skirstymas yra sąlyginis, ypač perspektyvų įvardijimai. Kita vertus, ši takoskyra atspindi nuolat 
filosofijos ir socialinių mokslų diskurse atsikartojančią problematiką. Pavyzdžiui, politikos tyrin÷tojai išskiria klasikinę, 
normatyvinę „aristoteliškąją“ ir realistinę, pragmatinę „makiaveliškąją“ politinių reiškinių analiz÷s ir teorizavimo 
kryptis (lietuviškajame kontekste apie tai daug ir išsamiai diskutuoja, pavyzdžiui, Laučius, 2005; Donskis, 2004). 
Panašiai, žymus hermeneutin÷s filosofijos atstovas Paulis Ricœuras išskiria hermeneutinio pasitik÷jimo ir įtarumo 
tradicijas apmastant pasaulį (žr. Scannell, 1998). Galiausiai, pozityvizmo ir jo kritikų ginčas yra vos ne chrestomatinis 
atvejis. Išskiriant perspektyvas nor÷ta akcentuoti tai, kad egzistuoja tradicinis (normatyvin÷s kilm÷s) ir kritinis 
(realistin÷s-pragmatin÷s kilm÷s) požiūriai į kalb÷jimo praktikas. 
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vertus, visiškai atmesti idealistinę perspektyvą ir teigti, jog socialin÷s vertyb÷s ir siekiai jas įgyvendinti neturi jokios įtakos politikams bei jų pasirinkimams, būtų akivaizdus situacijos 

supaprastinimas ar netgi iškreiptas vaizdavimas. Atsižvelgiant į šį teorinių perspektyvų ginčo 

kontekstą, empirinio socialinių vertybių raiškos politiniame diskurse tyrimo aktualumas yra gana 

akivaizdus. Toks tyrimas leistų patikrinti aptartų perspektyvų argumentų pagrįstumą, t.y. atskleisti, 

kiek politikų apeliavimas į socialines vertybes yra nuoseklus ir nuoširdus veiksmas atspindintis jų 

pasaul÷žiūrą, ir kiek tai – siekio pritraukti rink÷jų bei užimti valdžią nulemtas, tuščias 

manipuliacinis-simbolinis veiksmas. Šio tyrimo rezultatai leistų įvertinti ir Lietuvos politinio 

proceso „kokybę“, t.y. tai, kiek jis atitinka aristoteliškąją sampratą, kurioje politikai siekia patekti į 
valdžią tam, kad vadovaudamiesi savo idealais apie „bendrąjį valstyb÷s g÷rį“ gal÷tų tvarkyti šalies 

viešuosius reikalus, ir kiek jis – makiaveliškas, kuriame svarbiausias politikų rūpestis yra savitikslis 

valdžios už÷mimas ir išlaikymas. 

Pristačius pagrindinę disertacinio darbo gairę lieka neaiškūs argumentai l÷mę pasirinktą tyrimo 

pjūvį – nagrin÷ti socialinių vertybių (o ne kitokio pobūdžio) raišką politiniame (o ne kitokio 

pobūdžio) diskurse. Čia iš karto reikia atkreipti d÷mesį į tai, kad iš esm÷s visi tyrin÷tojai 

nagrin÷jantys politinis procesus pripažįsta, kad dauguma ten sprendžiamų klausimų yra 

„vertybiniai“ (žr., pavyzdžiui, Stone, 2004 [1997]; Dalton, 2002; Edelman, 1988), t.y. politin÷se 

diskusijose nuolat kyla „ginčai d÷l vertybių, principų ir idealų“. Vienas ir klasikinių politikos 

apibr÷žimų nedviprasmiškai teigia, kad politika tai – autoritetingas vertybių perskirstymas 

visuomen÷je (žr. Easton, 1965). Taigi vertybių teorinis konstruktas a priori glaudžiai (žinoma, ne 

išimtinai) susijęs su politikos sfera. Kita vertus, socialinių vertybių sąvoka analizuojant politiką 
vartojama santykinai retai. Tačiau tai labiau terminijos vartosenos problema. Pavyzdžiui, 

politologai, tiesioginiai politinių procesų analitikai, labiausiai „rūpinasi“ vertybiniais politinių 

teorijų (žr., pavyzdžiui, Sabine ir Thorson, 1995 [1973]; Tannenbaum ir Schultz, 2003) ar 

ideologijų aspektais (žr., pavyzdžiui, Budge, Robertson ir kt., 1987; van Dyke, 1995), viešosios 

(bendruomenin÷s, valstybin÷s) politikos tikslais ir kryptimis (žr., pavyzdžiui, Parsons, 2001 [1995]; 

Stone, 2004 [1997]; Nelson, 2004), partijų programin÷mis pozicijomis (žr., pavyzdžiui, Laver, 

2001; Budge, Klingemann ir kt., 2001), politin÷mis vertyb÷mis (žr., pavyzdžiui, Miller, White ir kt., 

1998) arba tiesiog vertyb÷mis be pažymimojo žodžio (žr., pavyzdžiui, Inglehart, 1977; Inglehart, 

1990). Tuo tarpu Australijos psicholog÷ V.Braithwaite yra viena iš nedaugelio tyrin÷tojų, tiesiogiai 

nagrin÷jančių socialinių vertybių įtaką politiniams procesams (žr. Braithwaite, 1998). Pagal ją, tai – 

makro lygmens socialinis reiškinys, kuris „tonuoja“ visuomen÷s institucijų priimamus sprendimus 

ir riboja valdžios veiksmus (Braithwaite ir Blamey, 1998). Kaip bebūtų, tačiau teorin÷je disertacijos 

dalyje aptariant vertybių sampratą ir apibr÷žiant socialines vertybes taps akivaizdu, kad šiose 
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politinių procesų tyrimų kryptyse koncentruojamasi ties socialin÷mis vertyb÷mis, t.y. ties konkrečių 

subjektų susikurtais arba perimtais abstrakčiais įsitikinimais apie tai, kas pageidautina arba 

nepageidautina gyvenamo plataus masto ir profilio sociumo (valstyb÷s) atžvilgiu. Taigi, nepaisant 

to, ar socialinių vertybių raiška politin÷je erdv÷je atspindi tikruosius asmenų idealus, ar t÷ra 

manipuliacijų instrumentas „kelyje į valdžią“, ši erdv÷ yra pagrindin÷ socialinių vertybių raiškos 

vieta. 

Tačiau vis tik lieka neaišku, kod÷l pasirinkta tirti socialinių vertybių raišką būtent politiniame 

(politikų) diskurse. Visų pirma, reikia pažym÷ti, kad čia vartojama diskurso sąvoka yra specifin÷. 
Kaip dažnai nutinka socialiniuose ir humanitariniuose moksluose, diskurso sąvoka naudojama įvairiomis prasm÷mis. Skirtingai ją interpretuoja pozityvistai, empirikai, realistai, marksistai, 

kritin÷s teorijos atstovai ir poststruktūralistai bei postmarksistai (Howarth, 2000, p. 2-5). Pastarieji 

taiko plačiausią jo sąvoką, kurią įved÷ žinomas prancūzų filosofas poststruktūralistas Michelis 

Foucault. Pagal jį diskursas – tai „istoriškai specifin÷s reikšmių sistemos, formuojančios subjektų ir 

objektų tapatybes“ (Foucault, 1972, p. 49). Šiuo požiūriu diskursai yra simbolin÷s sistemos ir 

socialin÷s tvarkos, o diskurso analitikų užduotis ištirti jų istorinį ir politinį konstravimą bei 

funkcionavimą (Howarth, 2000, p. 10). Šiuo požiūriu, diskurso samprata yra panaši į S.Moscovici 

vartojamą socialinių reprezentacijų (žr. Scarbrough, 1990), E.Goffmano – r÷mų (žr. Goffman, 

1974) ar kognityvin÷je psichologijoje paplitusią mentalinių schemų (žr. Conover ir Feldman, 1984) 

sąvoką. Disertacijoje diskursas suvokiamas gerokai siauresne prasme, kaip subjektų artikuliuojama 

leksinių reikšmių ir prasmių visuma – asmenų pasisakymai. Taigi diskurso samprata susiaurinta iki 

sakytinio ar rašytinio (kurie iš esm÷s ekvivalentiški leksine prasme) teksto sąvokos. Taip ji tampa 

ekvivalentiška pasisakymo ir žodin÷s komunikacijos sąvokoms. Politinis diskursas tokiu atveju 

apibr÷žiamas pasisakymų lokacijos ir objekto atžvilgiu, t.y. kaip viešojoje erdv÷je artikuliuoti 

tekstai, kurių objektas yra viešoji politika (viešųjų arba valstyb÷s reikalų tvarkymas). Būtent 

politinio diskurso lokacijos aspektas yra svarbiausias disertacijos atveju. Viešojoje erdv÷je vyksta 

nuolatin÷ ir labai intensyvi komunikacija (pavyzdžiui, politikos naujienos žiniasklaidos priemonių 

diskursuose visada užima itin „svarbią“ vietą), kurios metu sukuriamas milžiniškas kiekis socialinių 

procesų tyrin÷tojams įdomių ir šiais laikais gana parankių analizei „natūraliai egzistuojančių“ 

duomenų. Vis plintanti kompiuterizacija ir elektroninių saugojimo priemonių gausa leidžia 

„užfiksuoti“ ir nagrin÷ti politin÷s komunikacijos turinį žymiai platesniu mastu ir įvairesniais 

rakursais nei bet kada anksčiau (pirmieji kompiuterizuoti politinio (ir kitokio pobūdžio) diskurso 

tyrimai atlikti jau septintajame pra÷jusio amžiaus dešimtmetyje, žr. Stone, Dunphy ir kt., 1966). 

Taigi socialinių vertybių raiškos politiniame diskurse tyrimams yra susidariusios itin palankios 

sąlygos – maž÷jant „technologinių“ kli ūčių, plečiasi galimyb÷s atlikti tokio pobūdžio tyrimus. Juo 
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labiau, kad jie turi santykinį „natūralumo“ pranašumą prieš apklausų tyrimus (žr. Webb, Campbell 

ir kt., 1966, apie į socialinį gyvenimą nesikišančių tyrimų strategijų pranašumus). 

Galiausiai, reikia pateikti argumentų pagrindžiančių politinio diskurso erdv÷s susiaurinimą ir 

apsiribojimą Seime vykstančiais debatais, tiksliau – Seimo narių pasisakymais diskutuojant įvairiais 

viešosios politikos klausimais. Nors parlamento debatų studijavimo spektras gana platus (žr., 

pavyzdžiui, Burstein, Bricher ir kt., 1995; Maltzman ir Sigelman, 1996; Armstrong, Carpenter ir kt., 

2000; Morris, 2001; Rocca, 2003; Morkevičius, 2003b; Laver, Benoit ir kt., 2003; Vinogradnait÷, 
2004; Bayley, 2004; Ilie, In press), tačiau vertybių raiška juose iš esm÷s netyrin÷ta, nes labiausiai 

koncentruojamasi ties diskurso subjektų programinių pozicijų ar id÷jų raiška, „įr÷minimo“ (angl. 

„framing“) strategijomis, veiksniais skatinančiais pasisakyti ir pan. aspektais. Maža to, studijų, 

kuriose būtų analizuojami socialinių vertybių raiškai politiniame diskurse įtaką darantys veiksniai, 

pasitaiko labai retai. Kita vertus, neištirtumas negali būti vienintelis argumentas, pagrindžiantis šio 

tyrimų aspekto aktualumą. Čia diskusiją mag÷tų pakreipti elitistin÷s paradigmos2 linkme ir teigti, 

kad elito atstovų (šuo atveju Seimo narių), nuomon÷s, pažiūros ir vertyb÷s yra daug „svarbesn÷s“ 

nei „masių“, ypač Lietuvos valstyb÷s, išgyvenusios politinio režimo krizę ir „sureguliavimą“, 
atveju. Su teiginiu, kad elitas yra svarbiausias viešosios erdv÷s „veik÷jas“ politinio režimo kaitos ir 

pradinio „sureguliavimo“ metu sutiktų visos „tranzitologijos“ kryptys3. Taigi socialinių vertybių 

raiška Seimo debatuose lyg ir atspind÷tų visuomen÷s raidos kryptis (tokio požiūrio laikosi ir, 

pavyzdžiui, Namenwirth ir Lasswell, 1970; Feldman, 1988, p. 418). Tačiau toks posūkis būtų 

ribotas (gal net ideologizuotas), ir vargu, ar pilnai atspind÷tų socialinę tikrovę. Kaip jau min÷ta, 

n÷ra neginčijamas faktas tai, kad apeliavimas į tam tikras socialines vertybes Seimo debatuose 

logiškai ir nevienareikšmiškai siejasi su parlamentarų siekiais, t.y. n÷ra garantijų d÷l to, kad 

socialinių vertybių raiška diskurse atspindi tikrąsias socialinių veiksmų atlik÷jų elgsenos paskatas. 

Taigi negalima a priori teigti, kad studijuodami socialinių vertybių raiškos intensyvumą Seimo 

debatuose apčiuoptume ir realias visuomen÷s raidos kryptis (ar bent jau politinio elito socialines 

vertybes). 

Šiuo atveju, argumentai kiek kitokio pobūdžio. Kaip jau min÷ta, „natūraliai egzistuojančius“ 

duomenis atspindinčius socialinę realybę galima vadinti „brangenybe“ ta prasme, kad jie leidžia 

nagrin÷ti socialinį pasaulį, nedarant jam įtakos. Žinoma, tai n÷ra ideali alternatyva, nes šie 

duomenys egzistuoja tik tokiomis formomis, kuriomis išlieka d÷l nuo tyrin÷tojo nepriklausančių 

priežasčių, o tai mažina jų pritaikomumą empiriniams tyrimams. Tačiau tam tikrais atvejais jų 

                                                
2 Šiuo metu labiausiai išpl÷tota elitologijos kryptis yra atstovaujama J.Highley ir jo kolegų (glaustas apibūdinimas 
pateiktas Highley ir Pakulski, 2000). 
3 Žinoma, elitologai, skirtingai nei kiti režimų kaitos teoretikai, lemiamą įtaką, socialinių procesų sąlygojimo prasme, 
elitui priskiria ir tolesn÷se (stabiliose) režimo stadijose (žr. Morkevičius, 2003a, p. 134-135). 
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panaudojimas esti labai naudingas ir įgalina nagrin÷ti kitais būdais ir metodais sunkiai 

analizuojamas sritis. Manyčiau ir ginčiau savo poziciją, jog disertacinio tyrimo atveju taip ir yra. 

Seimo stenogramų tekstų longitudinis masyvas teikia palankias galimybes tikrinti įvairių socialinių, 

demografinių ir politinių veiksnių įtaką socialinių vertybių raiškai politiniame diskurse. Maža to, 

tiriant tokius duomenis galima nustatyti tų veiksnių įtakos (ne)pastovumą, t.y. nuolatinį (arba 

kintantį) įtakos pasireiškimą skirtinguose socialiniuose kontekstuose, kas yra sunkiai pasiekiamas 

uždavinys socialiniuose tyrimuose. Būtent, šie argumentai labiausiai motyvavo pasirenkant 

disertacijos strategiją – tirti socialinių vertybių raiškos intensyvumo Seimo narių pasisakymuose 

dinamiką. Kita vertus, koncentracija ties „išskirtiniais“ tiriamaisiais turi trūkumų: neįmanoma pilnai 

modeliuoti visų daugelį tyrin÷tojų dominančių veiksnių įtakos, tenka susitelkti ties gana specifine – 

politikos – sfera. Vis tik, nepaisant šių ribotumų, būsimi tyrimo rezultatai vis tiek teiks daug 

teoriškai ir praktiškai aktualių įžvalgų. 

Baigiant d÷styti temos aktualumo, naujumo bei pasirinkimo motyvų argumentus, reikia pasteb÷ti, 
kad yra ir kitų tyrimo objektą bei dalyką apribojusių aspektų, tačiau jie mažiau konceptualūs ir bus 

pristatyti metodologin÷je darbo dalyje. Toliau pateikiamas glaustas pagrindinių disertacinio darbo 

aspektų aprašas: 

1. Tyrimo objektas – socialinių vertybių raiška politiniame diskurse. 

2. Tyrimo dalykas – socialinių vertybių raiškai politiniame diskurse įtaką darantys veiksniai. 

3. Tyrimo problema – veiksniai sąlygojantys socialinių vertybių intensyvumą politinio lauko 

veik÷jų diskursuose. Politiniame lauke susipina keletas įtakų, sąlygojančių socialinių vertybių 

raiškos intensyvumo tendencijas: diskurso subjektų priklausomyb÷ politin÷ms partijoms, 

socializacijos patirtys ir esamas politinis statusas. Svarbu nustatyti, kokią įtaką šie veiksniai turi 

socialinių vertybių intensyvumui Seimo narių pasisakymuose. 

4. Darbo tikslas ištirti sąveiką tarp socialinių vertybių raiškos parlamentarų pasisakymuose 

intensyvumo ir tam įtaką darančių veiksnių: partin÷s priklausomyb÷s, socializacijos patirčių bei 

esamo politinio statuso. 

5. Darbo uždaviniai:  • nustatyti veiksnių, turinčių įtakos socialinių vertybių raiškos intensyvumui Seimo narių 

pasisakymuose, spektrą; • išnagrin÷ti partin÷s priklausomyb÷s įtaką socialinių vertybių raiškos parlamentarų kalbose 

intensyvumui; 
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• ištirti socializacijos patirčių įtaką apeliavimo į socialines vertybes Seimo debatuose 

intensyvumui; • išstudijuoti esamo politinio statuso įtaką socialinių vertybių raiškos parlamento diskusijose 

intensyvumui. 

Pagrindiniai disertacinio darbo teiginiai: 

1. Idealiuoju požiūriu politin÷s partijos ir joms atstovaujantys parlamento nariai kovoja d÷l rink÷jų 

paramos atstovaudami tam tikroms politin÷ms ideologijoms bei siūlydami politinių veiksmų 

programas. Jie siekia užimti skirtingas pozicijas tarppartin÷s konkurencijos dimensijų atžvilgiu. 

Pagrindin÷s tarppartin÷s konkurencijos dimensijos posovietin÷se šalyse yra politinio režimo, 

ekonominių išteklių perskirstymo, socialin÷-kultūrin÷ ir nacionalizmo-kosmopolitizmo. Su 

kiekvienu dimensijų poliu siejamos skirtingos socialin÷s vertyb÷s. Politinio režimo takoskyros 

atveju viename poliuje yra antisovietin÷s ir prodemokratin÷s vertyb÷s, o kitame – prosovietin÷s ir 

antidemokratin÷s vertyb÷s. Ekonominio perskirstymo dimensijos atveju viename poliuje yra 

laisvosios rinkos ekonomikos ir valstyb÷s nesikišimo į ekonomiką vertyb÷s, kitame – socialin÷s 

rūpybos, gerov÷s ir valstybinio reguliavimo vertyb÷s. Socialin÷s-kultūrin÷s takoskyros viename 

poliuje yra socialinio liberalizmo (teisių ir laisv÷s, teisin÷s valstyb÷s, pilietiškumo ir piliečių 

dalyvavimo bei decentralizacijos) vertyb÷s, kitame – socialinio autoritarizmo (viešosios tvarkos ir 

saugumo, moralumo bei tradicijų laikymosi) vertyb÷s. Nacionalizmo-kosmopolitizmo dimensijos 

vieną polių užima nacionalizmo (nacionalin÷ galia ir saugumas bei tautiškumas), o kitą 
kosmopolitizmo (tarptautin÷ taika ir bendradarbiavimas, gamtosauga bei kultūrinis pliuralizmas) 

vertyb÷s.  

2. Seimo nariai pasisakydami parlamento debatuose santykinai dažniau apeliuoja į tas socialines 

vertybes, kurios atspindi jų atstovaujamos partijos poziciją tarppartin÷s konkurencijos dimensijų 

atžvilgiu:  

a. Pokomunistin÷s partijos (LDDP) – ir naujųjų socialdemokratinių partijų (LSDP, jungtin÷s 

LSDP ir LDDP bei NS(SL)) atstovai Seime akcentuoja socialinį liberalizmą (teisių ir 

laisvių, teisin÷s valstyb÷s, pilietiškumo ir decentralizacijos vertybes), kosmopolitizmą 

(tarptautin÷s taikos ir bendradarbiavimo, gamtosaugos ir kultūrinio pliuralizmo vertybes) ir 

ekonominių resursų perskirstymo politikos palaikymą (socialin÷s apsaugos ir socialin÷s 

lygyb÷s vertybes). 

b. Liberalių partijų (LCS, LLS ir LiCS) atstovai Seime pasisakydami akcentuoja socialinį 
liberalizmą (teisių ir laisvių, teisin÷s valstyb÷s, pilietiškumo ir decentralizacijos vertybes), 

kosmopolitizmą (tarptautin÷s taikos ir bendradarbiavimo, gamtosaugos ir kultūrinio 
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pliuralizmo vertybes) ir laisvosios rinkos ekonomikos palaikymą (laisvosios rinkos 

ekonomikos vertybę). 
c. Krikščioniškosios partijos (LKDP-LKD) atstovai Seime akcentuoja socialinį autoritarizmą 

(viešosios tvarkos ir kontrol÷s, moralumo bei tradicijų laikymosi vertybes), nacionalizmą 

(nacionalin÷s galios ir saugumo bei tautiškumo vertybes) ir politinio režimo vertybes 

(antisovietiškumą ir demokratiją). 
d. Iš antisovietinių jud÷jimų išaugusių partijų (TS(LK) ir LPKTS) atstovai Seime akcentuoja 

socialinį autoritarizmą (viešosios tvarkos ir kontrol÷s, moralumo bei tradicijų laikymosi 

vertybes), nacionalizmą (nacionalin÷s galios ir saugumo bei tautiškumo vertybes) ir politinio 

režimo vertybes (antisovietiškumą ir demokratiją). 
3. Idealiuoju požiūriu ir socializacijos metu susiformavę vidiniai įsitikinimai lemia socialinių 

vertybių intensyvumą politikų (disertacijos atveju, Lietuvos Seimo narių) kalbose. Skirtingi vidiniai įsitikinimai susiformuoja priklausomai nuo parlamentaro(÷s) lyties, amžiaus, tautyb÷s, 

išsimokslinimo pobūdžio ir socialinio statuso prie patenkant į parlamentą. Šie veiksniai sąlygoja 

tokius socialinių vertybių raiškos intensyvumo politiniame diskurse d÷sningumus: 

a. Seimo nar÷s moterys pasisakydamos akcentuoja socialinio autoritarizmo ir ekonominių 

resursų perskirstymą palaikančias vertybes. Tuo tarpu, Seimo nariai vyrai akcentuoja 

socialinio liberalizmo ir ekonominių resursų perskirstymą atmetančias vertybes. 

b. Vyresni amžiumi Seimo nariai pasisakydami akcentuoja antisovietiškumo, demokratijos, 

socialinio autoritarizmo, nacionalizmo ir ekonominių resursų perskirstymą palaikančias 

vertybes. Tuo tarpu, jaunesni amžiumi Seimo nariai pasisakydami akcentuoja socialinio 

liberalizmo, kosmopolitizmo ir laisvosios rinkos ekonomikos vertybes. 

c. Kitataučiai Seimo nariai pasisakydami debatuose akcentuoja socialinį liberalizmą ir 

kultūrinį pliuralizmą. 
d. Humanitarinių arba socialinių mokslų srities aukštąjį išsimokslinimą įgiję Seimo nariai 

pasisakydami akcentuoja socialinio autoritarizmo ir nacionalizmo vertybes, 

antisovietiškumą, demokratiją bei laisvosios rinkos ekonomiką. Tuo tarpu, techninių mokslų 

srities aukštąjį išsimokslinimą įgiję Seimo nariai pasisakydami akcentuoja ekonominių 

resursų perskirstymą palaikančias vertybes. 

e. Tiesiogiai sovietinio režimo metu nukent÷ję Seimo nariai pasisakydami akcentuoja socialinio 

autoritarizmo ir nacionalizmo vertybes, antisovietiškumą, demokratiją bei laisvosios rinkos 
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ekonomiką. Tuo tarpu, aukštą socialinį statusą sovietinio režimo metu pasiekę Seimo nariai 

pasisakydami akcentuoja ekonominių resursų perskirstymą palaikančias vertybes. 

4. Kritin÷s perspektyvos požiūriu socialinių vertybių raiškos politiniame diskurse intensyvumo 

d÷sningumus papildomai sąlygoja esamas pasisakančio asmens politinis statusas. Valdančiosios 

daugumos partijoms nepriklausantys Seimo nariai kritikuoja ir vaizduoja gr÷smingomis valdančiųjų 

politikų programas santykinai dažniau apeliuodami į „vyraujančios ideologijos“ socialines vertybes: 

politinio režimo ir ekonominių resursų perskirstymo, socialinio autoritarizmo bei nacionalizmo 

vertybes. 

Disertacijos struktūra: 

Pirmoje disertacijos dalyje nagrin÷jama socialinių vertybių sampratos ir jų raiškos politiniame 

diskurse problematika. Pirmajame skyriuje pateikiama vertybių samprata, pagal kurią konkrečiai 

apibr÷žiamos socialin÷s vertyb÷s. Po to, pristatomas socialinių vertybių tyrimų spektras. Antrajame 

skyriuje aptariama socialinių vertybių raiška politiniame diskurse ir tos raiškos intensyvumą 

sąlygojantys veiksniai. Antrojoje disertacijos dalyje pristatoma tyrimo metodologin÷ dalis. 

Pirmiausiai, nagrin÷jami metodologiniai kiekybin÷s turinio analiz÷s taikymo disertaciniam tyrimui 

aspektai. Po to, aptariama metodika, duomenų rinkimo ir statistin÷s analiz÷s problematika. 

Trečiojoje disertacijos dalyje pristatomi empirinio tyrimo rezultatai. Galiausiai, formuluojamos 

ginamos išvados, paremtos empirinio tyrimo rezultatais. Disertaciją sudaro 162 puslapiai. 

Disertacijoje pateikta 20 lentelių, 313 literatūros šaltinių ir 3 priedai. 
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1. SOCIALINI Ų VERTYBI Ų SAMPRATA IR RAIŠKA 

POLITINIAME DISKURSE 

Šioje disertacijos dalyje nagrin÷jama socialinių vertybių sampratos ir jų raiškos politiniame diskurse 

problematika. Pirmiausiai išgryninama bendroji vertybių samprata, kurios pagrindu apibr÷žiamos 

socialin÷s vertyb÷s. Po to pristatomas socialinių vertybių tyrimų spektras, iš kurio v÷liau 

atrenkamos socialin÷s vertyb÷s empiriniam tyrimui. Antrajame šios dalies skyriuje aptariami 

veiksniai sąlygojantys socialinių vertybių raiškos politiniame diskurse intensyvumą. 
1.1. SOCIALINIŲ VERTYBI Ų SAMPRATA IR TURINYS 

Pažym÷tina, kad egzistuoja tam tikra painiava, susijusi su vertybių sąvokos apibr÷žimu, ir tik ją 

sumažinus iki minimumo galima būtų s÷kmingai išnagrin÷ti disertacijos problemą. Taigi šio 

skyriaus poskyriuose pasiremiant jau esamomis vertybių problematiką nagrin÷jančiomis studijomis 

bandoma pateikti įmanomai aiškesnę vertybių sampratą ir v÷liau konkrečiai apibr÷žti socialines 

vertybes. Visų pirma, pristatomas požiūrių į vertyb÷s sąvoką spektras ir ieškoma geriausiai tiriamą 

reiškinį atspindinčio bendrojo apibr÷žimo. Po to, atsižvelgiant į bendrąją vertybių sampratą, 
aptariamas socialinių vertybių turinys bei pateikiamas socialinių vertybių apibr÷žimas. Labiausiai 

stengiamasi išpainioti šios sąvokos sąryšius su kitais panašaus pobūdžio (pavyzdžiui, kultūrin÷mis, 

grupin÷mis, kolektyvin÷mis, politin÷mis ir pan.) vertybių apibr÷žimais. Galiausiai, pristatomas 

socialinių vertybių tyrimų spektras, akcentuojant pagrindines tų tyrimų dimensijas bei posovietin÷s 

erdv÷s ypatumus. 

1.1.1. VERTYBIŲ SAMPRATA SOCIALINIUOSE MOKSLUOSE 

Vertybių temos nagrin÷jimas filosofiniame diskurse. Greičiausiai natūralu, kad istoriškai vertybių 

problema pirmiausiai pateko į filosofų dom÷jimosi akiratį. Teigiama, kad pačią sąvoką XIX am. 

„išrado“ H.Lotze (Muliuolyt÷, 1999). V÷liau išsivyst÷ ir visa filosofijos šaka tiesiogiai nagrin÷janti 

vertybių klausimus – aksiologija. Pagrįstai galima būtų teigti, kad filosofai tiesiogiai ar netiesiogiai 

paliet÷ visus pagrindinius vertybių sąvokos apibr÷žimo ir teorinio nagrin÷jimo niuansus. Jie nurod÷ 
tris pagrindinius klausimus, į kuriuos atsakymą tur÷tų rasti kiekvienas, užsibr÷žęs tikslą samprotauti 

apie vertybes4. Visų pirma, būtina išsiaiškinti, ar vertyb÷s priklauso nuo būties, t.y. ar vertyb÷s yra 

realios (empirin÷s) būties dalis (taigi sąlygojamos būties), ar jos egzistuoja nepriklausomai nuo jos 

(transcendentin÷je, idealioje būtyje). Kitas atsakytinas klausimas, – ar vertyb÷s ontologiškai 

                                                
4 Čia remiamasi Z.Norkaus (Norkus, 1995) vertybių problematikos pristatymo logika. 
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priklauso nuo vertinančiojo subjekto, t.y. ar vertyb÷s gali egzistuoti, jei n÷ra vertintojų. Galiausiai, 

atsakymo reikalauja klausimas, ar vertyb÷s epistemologiškai priklauso nuo vertinančiojo subjekto, 

t.y. ar vertybių prigimtis savaimin÷, egzistuojanti visuose esiniuose iš prigimties, ar vertyb÷s 

priklauso nuo vertintojų vertinimų. Kaip matysime v÷liau, šių klausimų svarstymas daugiau ar 

mažiau atkartojamas ir socialinių mokslų teoriniuose diskursuose. Nepriklausomai nuo to, ir 

filosofijoje, ir socialiniuose moksluose moderniais laikais ima vyrauti kryptis, kurią Z.Norkus įvardija aksiologiniu reliatyvizmu (Norkus, 1995). Čia vertyb÷s suvokiamos, kaip ontologiškai 

priklausančios nuo būties, t.y. kaip egzistuojančios (realioje) būtyje, bei kaip ontologiškai ir 

epistemologiškai sąlygotos vertinančio subjekto, t.y. egzistuojančios tik tod÷l, kad yra vertintojai, ir 

visiškai sąlygotos tų vertintojų psichin÷s veiklos. Aksiologijoje ji priešinama absoliutizmo (anot to 

paties Z.Norkaus) srovei, kurioje vertyb÷s suvokiamos radikaliai priešingu būdu, t.y. vertyb÷s čia 

ontologiškai nepriklauso nuo būties, o nuo vertintojo nepriklauso nei ontologiškai, nei 

epistemologiškai. 

Kiek kitokį požiūrį (iš esm÷s neprieštaraujantį Z.Norkaus pozicijai) į vertybių tyrin÷jimus 

filosofijoje pateik÷ L.Kraujutaityt÷. Anot šios autor÷s, šiuolaikin÷je filosofijoje vertybių tyrimų 

problematika iš esm÷s pasireiškia per svarstymus, ar daiktai ir reiškiniai vertinami d÷l to, kad yra 

vertingi, ar jie yra vertingi d÷l to, kad vertinami (Kraujutaityt÷, 1998; plg. Rohan, 2000). Ši 

perskyra taip pat atsispindi pagrindin÷se vertybių apibr÷žimo kryptyse socialiniuose moksluose. 

L.Kraujutaityt÷ nurodo, kad svarstymai apie vertybes filosofiniame diskurse driekiasi trimis – 

realizmo, nominalizmo ir preskriptyvizmo – kryptimis. Realizme laikomasi nuostatos, kad vertyb÷s 

yra realiai egzistuojančių objektų savyb÷s, tod÷l jas galima objektyviai pažinti. Tuo tarpu 

nominalistai atmeta tokią pažiūrą ir teigia, jog vertyb÷s yra subjektyvūs, tik nuo vertinančio 

subjekto reakcijų ir jausmų priklausantys reiškiniai, taigi jų objektyvumas ir objektyvus pažinimas 

neįmanomas. Preskriptyvizmo atstovai bando apjungti realizmo ir nominalizmo požiūrius į naują 
kokybinę visumą. Jų požiūriu, vertyb÷s ontologiškai priklauso nuo vertinančiojo subjekto, taigi yra 

subjektyvios, tačiau, vis tik, gali būti aptiktos objektyvios analiz÷s būdu, nes gamtiniai ir socialiniai 

procesai sąlygoja tam tikras subjektyvumo ribas. Kaip ten bebūtų, socialiniuose moksluose ir 

sociologijoje vertybių objektyvumo klausimas n÷ra pagrindinis, t.y. n÷ra „mirtinai“ svarbu 

išsiaiškinti, ar žmon÷s turi, vadovaujasi ir kivirčijasi skatinami objektyvių, o ne neobjektyvių 

vertybių. Pagrindin÷ problema – nustatyti, kokį socialinį reiškinį galima įvardyti vertybe, ir kaip po 

to jį empiriškai tirti. 

Bendrosios samprotavimų apie vertybes kryptys socialiniuose moksluose. Socialinių mokslų 

atstovų teoriniuose „mūšiuose“ d÷l vertybių sąvokos apibr÷žimo tiesiogiai ar netiesiogiai girdimi 

filosofų polemikos atgarsiai. Geras (kartu ir patogus naudoti tolesn÷je analiz÷je) pavyzdys šiuo 
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atveju būtų JAV mokslininko F.Adlerio (1956) publikacija apibendrinusi požiūrių į vertybių 

sampratą įvairovę (Adler, 1956)5. Šis autorius išskyr÷ keturis pagrindinius vertybių suvokimo tipus: 

vertyb÷ kaip absoliutas, kaip objektų savyb÷, kaip žmogaus (vertintojo) „vidinio pasaulio“ dalis 

arba kaip jo elgsena (elgsenos d÷sningumai). Tiesa, jis iš karto pridūr÷, kad šie tipai kažkiek 

persipina ir, pavyzdžiui, vertyb÷s buvimas objekto savybe gali taip pat tur÷ti ir absoliuto „bruožų“ 

(pavyzdžiui, stalo „gerumas“ gali būti neribotas jokiomis aplinkyb÷mis, t.y. galioti visur, visada ir 

nepriklausomai nuo vertintojų). Pirmojo tipo samprata, kurios šalininku buvo rusų kilm÷s 

sociologas P.Sorokinas, identiška aksiologinio absoliutizmo filosofijoje suformuluotai sampratai 

(žr. Norkus, 1995), t.y. vertyb÷ suvokiama kaip transcendentin÷je ar idealioje būtyje egzistuojantis 

absoliutus reiškinys. F.Adleris nurod÷, o su juo sutinka daugelis šiuolaikinių vertybių problematikos 

tyrin÷tojų socialiniuose moksluose, kad jei vertyb÷s suvokiamos kaip už realios būties esantys 

absoliutai, tai jų pažinti moksliniais metodais neįmanoma, tegalima pasikliauti nemokslin÷mis 

intuicijomis, sp÷jimais ar tik÷jimu. Vien tik ši aplinkyb÷ verčia ieškoti parankesnio apibr÷žimo, o 

toks vertybių sampratos tipas praranda savo populiarumą (Juozeliūnien÷, 1999; Rezsohazy, 2001) 

dar ir d÷l to, kad dauguma socialinių mokslų atstovų netiki antgamtine ir panašia, už realios tikrov÷s 

esančia, būtimi, kurioje gali „slyp÷ti“ vertyb÷s. Kita vertus, vertybių „absoliutumas“ dar bus 

aptariamas šiek tiek kitokiame kontekste – diskusijoje apie „pageidautinumą“. 
Antrojo tipo samprata, kurioje vertyb÷s prilyginamos vertinamoms fizinių, socialinių ar kultūrinių 

objektų savyb÷ms, sutampa su klasikiniame natūralizme išvystytu vertybių suvokimu (žr. Norkus, 

1995). Šis požiūris socialiniuose moksluose tur÷jo ir tebeturi nemažai šalininkų, tarp kurių, visų 

pirma, pamin÷tini ekonomistai (žr., pavyzdžiui, Throsby, 2001, p. 19-43), o taip pat vadinamoji 

JAV „Čikagos srov÷“ (žr. Parsons, 1969 [1968])6 kituose socialiniuose moksluose (jai galima būtų 

priskirti R.Lintoną, R.Parką, W.Thomasą, F.Znaniecki, D.Eastoną ir H.Lasswellą). Lietuvoje šios 

pozicijos gyn÷jais galima laikyti, pavyzdžiui, G.Maniukaitę (Maniukait÷, 1997), L.Kublickienę ir 

S.Rapoportą (Kublickien÷ ir Rapoportas, 1999), S.Juknevičių ir A.Matulionį (Juknevičius ir 

Matulionis, 2001)7. Pastarojo požiūrio atstovai mano, kad vertyb÷ yra bet koks objektas (fizinis, 

socialinis ar kultūrinis), kurio galima nor÷ti ar siekti, kuris gali pasirodyti reikalingas žmogui, 

patenkinti jo poreikius, t.y. būti vertingas (žr. Thomas ir Znaniecki, 1972 [1918]). Galima sakyti, 

                                                
5 Žinoma, egzistuoja ir kitų bandymų. Lietuvos kontekste galima pamin÷ti J.Leonavičiaus „Sociologijos žodyne“ 
išskirtas dvi vertybių sampratas, kurias galima prilyginti F.Adlerio antrajai ir trečiajai (žr. Leonavičius, 1993, p. 276). 
Akivaizdu, kad amerikiečio mokslininko diskusija yra gilesn÷ ir gerokai tikslesn÷. 
6 Atkreiptinas d÷mesys į tai, kad vertybių problemos nagrin÷jimas sociologijoje, antropologijoje, psichologijoje ir 
politologijoje pirmin÷je stadijoje buvo iš esm÷s amerikiečių „užsi÷mimas“ (Spates, 1983, p. 39). Be to, svarbu 
pažym÷ti, kad JAV socialiniuose moksluose vertybių problematika nuolat koncentruojasi beveik išimtinai arba ties 
antruoju, arba ties trečiuoju (sekant F.Adlerio d÷stymo logika) vertybių sampratos tipu. 
7 Apskritai, lietuvių autorių darbuose nagrin÷jančiuose vertybių problematiką yra daug painiavos, vartojamos vertybių ir 
vertybinių orientacijų sąvokos, kurios aiškiai neapibr÷žiamos ir neatskiriamos. Be to, pažym÷tina, kad pats lietuvių 
kalbos žodis „vertyb÷“ turi jame netiesiogiai „užkoduotą“ nuorodą į vertybių kaip vertinamų objektų suvokimą. 
Lietuviškuose vertybių tyrin÷jimuose egzistuojančia konceptualine painiava piktinosi ir Z.Norkus (žr. Norkus, 1995). 
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kad čia vertyb÷ suvokiama kaip g÷ryb÷, t.y. vertingas fizinis, socialinis ar kultūrinis objektas. 

Pastaruoju metu tokia vertybių samprata yra gana smarkiai sukritikuota (van Deth ir Scarbrough, 

1995a, p. 24-25), nors vis dar turi sek÷jų (pavyzdžiui, Rezsohazy, 2001). Svarbiausias kritikos 

aspektas – joje akivaizdžiai neaišku, kuo orientacijos objektas skiriasi nuo vertyb÷s. Juo labiau, kad 

šio požiūrio į vertybes šalininkai nelinkę visiems objektams suteikti vertyb÷s statuso, taigi 

patenkama į savotišką apibr÷žimo „užburtą ratą“, kai vertybe įvardijamas tik toks objektas, kuris 

turi „tam tikrą“ subjektyvią vertę, tačiau pastaroji lyg ir n÷ra to objekto savyb÷, o esti nulemta 

kažkokių „išorinių vert÷s standartų“. 

Trečiojo tipo sampratoje vertyb÷s suvokiamos kaip žmogaus psichikos reiškiniai – vertinimų 

kriterijai, taigi atitinka aksiologinio reliatyvizmo poziciją (žr. Norkus, 1995). Šios sampratos šaknys 

didžiąja dalimi susijusios su vadinamąja struktūrine funkcine JAV „Harvardo srove“ sociologijoje ir 

antropologijoje (žr. Spates, 1983), kuriai priskirtini, pavyzdžiui, T.Parsonsas, F.Kluckhohn ir 

C.Kluckhohnas. Bendrąja prasme ji dominuoja ir šiuolaikiniame socialinių mokslų diskurse (žr. 

Rokeach, 1980; Schwartz, 1992; Hitlin ir Piliavin, 2004). Lietuvoje šią poziciją akivaizdžiausiai 

palaiko, pavyzdžiui, L.Kraujutaityt÷ (Kraujutaityt÷, 1998), V.Liubinien÷ (Liubinien÷, 2003b), 

J.Imbrsait÷ (Imbrasait÷, 2003), A.Savicka (Savicka, 2004). Ją ginti imsis ir disertacijos autorius, d÷l 
gana paprastos priežasties – „humanistinio“ požiūrio į socialinę realybę, t.y. nuostatos, kad 

socialinio pasaulio kūr÷jas yra žmogus, taigi visi socialiniai „kūriniai“ (vienas iš kurių yra ir 

vertyb÷) yra „jo valioje“. Socialin÷s realyb÷s požiūriu visi objektai yra beverčiai („neutralūs“), vertę 
(ir prasmę) jiems priskiria ir suteikia žmon÷s (toks požiūris perimtas iš „fenomenologin÷s“, 

„konstruktyvistin÷s“ bei „humanistin÷s“ tradicijos socialiniuose moksluose, žr. Šiucas, 1987 

[1962]; Šiucas, 1988 [1962]; Berger ir Luckmann, 1999 [1966]; Berger, 1995 [1963]). Taigi vertyb÷ 
yra žmonių psichikoje egzistuojantis reiškinys ir ontologiškai priklauso nuo būties. Be to, ji yra 

grynas žmogaus psichin÷s veiklos („vertinimo“) rezultatas, taigi ir ontologiškai, ir epistemologiškai 

priklauso nuo vertinančio subjekto. Tiesa, konkretus apibr÷žimas yra skirtingų autorių mokslinių 

ginčų objektas ir ties šių ginčų peripetijomis bus koncentruojamasi tolesn÷je diskusijoje, kai bus 

bandoma išvesti bendrąjį vertybių apibr÷žimą. O tuo tarpu telieka pamin÷ti, kad F.Adleris išskiria ir 

ketvirtąjį vertybių sampratos tipą, kuriame jos prilyginamos žmogaus elgsenos d÷sningumams. 

Tokio skyrimo pagrindin÷ paskata – galimyb÷ empiriškai tirti vertybes (tirtume, ką žmogus veikia, 

kokius pasirinkimus daro ir „aiškiai matytume“, ką jis vertina). Anot F.Adlerio visais kitais būdais 

apibr÷žus vertybes neįmanoma jų empiriškai tyrin÷ti ir tik elgsenos d÷sningumai atskleistų, kokios 

žmonių vertyb÷s. Tačiau tokia samprata neatneš÷ laukto „aiškumo“, nes d÷sningumai (ar nuostatų, 

ar elgsenos) n÷ra tiesioginio ir betarpiško steb÷jimo objektas. Tai apibendrinimo sritis, egzistuojanti 

žmonių psichikoje, kuri negali būti tiesiogiai ir betarpiškai stebima, kaip to nor÷tų biheivioristai. 



 

 17 

Taigi siekta daug, o beveik nepasistūm÷ta iš vietos8. F.Adlerio vertybių suvokimas yra tam tikras 

tuometinių biheivioristinių tendencijų socialiniuose moksluose atspindys. Aišku, tai nesumenkina 

kitų jo apibendrinimų, susijusių su vertybių sampratos spektro schematizavimu, vert÷s. 

Šis gana abstraktaus lygmens vertybių apibr÷žimo socialiniuose moksluose problematikos 

pristatymas pagrindžia pirminį teiginį, kad painiava susijusi su vertybių sampratos apibr÷žimu 

pakankamai didel÷. Situaciją papildomai komplikuoja tai, kad ir „konkretesniu“ lygmeniu gausu 

skirtingų pozicijų. Jos bus tolesn÷s diskusijos objektas, o čia belieka dar kartą pabr÷žti, kad tolesn÷s 

diskusijos išeities pozicijos yra aksiologinis reliatyvizmas ir vertybių, kaip reiškinių išimtinai 

priklausančių žmonių psichin÷s veiklos sričiai, samprata. 

Bendrojo vertybių apibr÷žimo paieškos. Reliatyvistin÷s vertybių sampratos „išpainiojimą“ 
tikslingiausia prad÷ti būtų nuo bandymo tiksliai įvardyti, koks gi tai žmonių psichin÷s veiklos 

išdava esantis reiškinys: ar tai sąmon÷s (pažinimo) produktas, ar emocin÷ (jausmin÷) reakcija, ar 

valios (elgsenos) pasireiškimas. Klasikinį reliatyvistinį vertybių apibr÷žimą pateik÷ JAV 

antropologas C.Kluckhohnas: „vertyb÷ yra akivaizdus ar numanomas, asmenį išskiriantis arba grupę 
apibūdinantis, veiklos būdų, priemonių ir tikslų pasirinkimus sąlygojantis suvokimas apie tai, kas 

pageidautina9“ (Kluckhohn, 1951, p. 395)10. Šioje sampratoje vertyb÷s tapatinamos su žmogaus 

pasirinkimus lemiančiais (bei atspindinčiais), sąmon÷s padiktuotais ir teigiamai emociškai 

jaudinančiais objektų vertinimo kriterijais ir standartais. Tie standartai ir kriterijai esą sąlygoja visa 

tai, ko žmogus imasi gyvenime. Tiesa, vertybių poveikis elgsenai esti netiesioginis. Pačios vertyb÷s 

n÷ra, pavyzdžiui, veiklos kryptys, o tik tas kryptis lemiantys veiksniai. Jos ir ne konkretūs veiksmų 

tikslai, o kriterijai, pagal kurios tie tikslai pasirenkami. Taip pat tai ir ne atskiri veikimo principai, o 

standartai, kuriuos turi atitikti principai, kad būtų jais vadovaujamasi. Be to, taip suvokiami 

kriterijai ir standartai n÷ra tik abstraktūs, metafiziniai, „neįgyvendinami“ ar pasirinkimų 

nelemiantys idealai. Galų gale, tai ir ne įsitikinimai ar abstrakčios id÷jos, kurios neturi emocinio 

„užtaiso“ ir neskatina žmogaus vienaip ar kitaip veikti esant alternatyvoms (Kluckhohn, 1951)11. 

Šioje sampratoje randame nuorodų ir į vertybių emocinius (jausmų), ir pažintinius (žinojimo), ir 

valinius (elgsenos) d÷menis, t.y. žmon÷s neva stipriai geidauja tam tikrų dalykų, kuriuos suvokia 

                                                
8 Tiesa, elgsenos projektavimo tyrimai ir šiuo metu populiarūs empiriniuose vertybių tyrimuose (žr., pavyzdžiui, 
Schwartz, 2003). 
9 Originalo kalba: „a value is a conception, explicit or implicit, distinctive of an individual or characteristic of a group, 
of the desirable which influences the selection from available modes, means, and ends of action“. 
10 Tokios nuostatos laik÷si ir kai kurie kiti tuomet įtakingi buvę JAV sociologai (pavyzdžiui, Parsons, 1951, p. 12; 
Williams Jr., 1960, p. 399-409). 
11 Čia der÷tų papildomai atkreipti d÷mesį į tai, kad šioje vertybių apibr÷žimo kryptyje (pagal F.Adlerį), vertyb÷s 
suvokiamos kaip žmogaus sąmoningos psichin÷s veiklos „rezultatai“, taigi jos netapatinamos su poreikiais, potraukiais, 
asmenyb÷s polinkiais ir bruožais, nes pastarosios sąvokos atspindi labiau nesąmoningos kilm÷s konkrečius ir siaurus 
psichinius reiškinius, kurie didžiąja dalimi susiję su fiziologija. Žinoma, yra autorių, kurie nurodo, kad vertybių 
„veikimas“ žmonių psichikoje n÷ra pilnai sąmoningas procesas (žr., pavyzdžiui, Hitlin ir Piliavin, 2004, p. 365). Tačiau 
kaip bus atskleista tolesn÷je analiz÷je, vertyb÷s „iš prigimties“ yra sąmoningos psichin÷s veiklos produktas. 
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protu (pripažįsta) kaip pageidautinus, ir kurie skatina pasireikšti valią darant pasirinkimus (atliekant 

kokius nors veiksmus). Ypač akcentuojamas pasirinkimų (elgsenos) aspektas – vertyb÷s čia 

socialinių veiksmų determinant÷s (Kluckhohn, 1951; plg. Hutcheon, 1972; Kraujutaityt÷, 1998; 

Šutinien÷, 2003). Tai akivaizdi struktūrin÷s funkcin÷s „mokyklos“, o konkrečiai – socialinio 

veiksmo teorijos, kurios pagrindin÷ tez÷ skelbia, kad vertyb÷s pilnai sąlygoja socialinę elgseną 
(Parsons, 1969 [1968]; Parsons, 1951), – įtaka vertybių apibr÷žimui (Hitlin ir Piliavin, 2004). 

Perd÷tas koncentravimasis ties žmonių valios pasireiškimu (pasirinkimais ir elgsena), sistemiškumu 

ir priežastingumu yra svarbiausias šio vertybių apibr÷žimo kritikavimo objektas, skiriasi tik to 

kritikavimo laipsnis. Jau min÷ta V.Braithwaite kritikuoja sistemiškumo (o kartu ir elgsenos 

determinavimo) aspektą ir teigia, kad vertyb÷s peržengia konkrečių situacijų ir objektų ribas, taigi 

priklauso idealų pasauliui, kuriame nereikia daryti kompromisų ar pasirinkti iš alternatyvų. 

Vertyb÷s yra principai, kuriais vadovaujamasi neatsižvelgiant į atskirų situacijų sąlygotumus, taigi 

iš esm÷s jos nekonfliktiškos. Autor÷ pasir÷m÷ empiriniais JAV mokslininko W.Scotto atliktais 

tyrimais, kuriuose žmon÷s vertybes tapatino su „galutiniais egzistencijos tikslais“, „absoliučiu g÷riu 

bet kokiomis sąlygomis“, „universaliais imperatyvais, kuriais vadovautis tur÷tų kiekvienas“ (Scott, 

1965, p. 15). Taigi šios mokslinink÷s nuomone, vertybes žmon÷s suvokia kaip absoliučias dorybes 

ir nemano, kad jas reiktų kaip nors „derinti“: iškilus naujoms, „pervertinti“ senąsias ir kai kurių 

atsisakyti, o atsisakant vienų, būtinai pasirinkti kitas. Jų psichikoje vertyb÷s „sugyvena“, o ne 

„konfliktuoja“. Konfliktai kyla tik atliekant veiksmus, t.y. tuomet, kai iškyla kokia nors problema 

verčianti pasirinkti tarp keleto vertybių, susijusių su ta pačia problema (Braithwaite, 1998, p. 226; 

plg. Kublickien÷ ir Rapoportas, 1999). Taigi vertybių sistemiškumas t÷ra hipotez÷, kuri tegali būti 

empirinio tyrimo objektu, o ne teorinio apibr÷žimo dalimi. 

Kiti autoriai koncentruojasi ties funkcinio apibr÷žimo d÷mens, susijusio su vertybių vaidmeniu, 

kritika, t.y. atsisako pripažinti a priorinį funkcionalistų teiginį, kad vertyb÷s determinuoja elgseną. 
Vertyb÷ms jie teikia svarbų, tačiau ne lemiamą ar visaapimantį vaidmenį sąlygojant ir atspindint 

žmonių pasirinkimus. Pavyzdžiui, JAV psichologas M.Smithas nurod÷, kad vertybių poveikis 

elgsenai yra empirinis klausimas, t.y., ar tas poveikis yra ir kokio jis lygmens, galima išsiaiškinti tik 

empirinių tyrimų pagalba. Jis „sušvelnino“ C.Kluckhohno apibr÷žimą ir vertybes įvardijo 

„suvokimas apie tai, kas pageidautina, reikšmingas elgsenos pasirinkimams“12 (Smith, 1963, p. 

332-335; plg. Catton Jr., 1959, p. 312). Jam savotiškai pritar÷ kitas JAV psichologas H.Triandisas, 

kuris vertybes įvardijo „abstrakčių kategorijų, turinčių stiprų emocinį komponentą, santykiais, kurie 

netiesiogiai nurodo tam tikro pobūdžio veiksmų atlikimo ar tam tikrų reikalų prioritetą13“. Jis teig÷, 
                                                
12 Originalo kalba: „conceptions of desirable that are relevant to selective behavior“. 
13 Originalo kalba: „relationships among abstract categories with strong affective components, implying a preference for 
a certain kind of action or state of affairs“. 
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jog vertyb÷s nurodo, kokius kriterijus turi atitikti elgsena (veiklos principus), ir ko ja siekiama 

(„galutinius“ tikslus), tačiau nepasako, ką konkrečiai reikia daryti konkrečiu atveju (Triandis, 1980, 

p. 209-210). Kiek griežčiau šioje plotm÷je samprotavo europiečiai politologai J.van Dethas ir 

E.Scarbrough, kurie pareišk÷, kad vertyb÷s negali būti niekuo daugiau kaip a priori kategorijomis 

kantiškąja prasme, t.y. sąvokomis, kurias žmon÷s sukuria siekdami perprasti ir įprasminti gyvenimą. 
Tai esą moraliniai svarstymai susiję su veiksmų (suprantant juos kaip vertinimus, sprendimus, 

apsisprendimus ir pan.) atlikimu, tačiau neliepiantys (nedraudžiantys) atlikti jokios konkrečios 

veiklos, o tesantys abstrakčiomis elgsenos gair÷mis, kurios pasireiškia atliekant veiksmus 

nebūdamos sud÷tine jų dalimi. Kad tur÷tų tiesioginių pasekmių veiksmams, vertyb÷s turi būti 

susietos su daugeliu kitokio pobūdžio id÷jų, įsitikinimų ir suvokimų (van Deth ir Scarbrough, 

1995a; plg. Williams Jr., 1972 [1968]). Panašių „nuostatų ribose“ dar vienas JAV psichologas 

M.Rokeachas vertybes apibr÷ž÷, kaip „tvarius įsitikinimus, kad tam tikriems veikimo būdams ar 

galutiniams tikslams atskiras žmogus ir visuomen÷ teikia prioritetą kitų veikimo principų ar 

galutinių tikslų atžvilgiu14“ (Rokeach, 1968, p. 550). Ši vertybių suvokimo „kryptis“ pratęsiama 

Izraelio psichologo S.Schwartzo darbuose (Schwartz, 1992; Schwartz, 1997; Schwartz, 2003), kurie 

laikomi labiausiai išpl÷totais šiuolaikiniuose vertybių tyrimuose (pagal, Hitlin ir Piliavin, 2004). 

Taigi „nuosaikiųjų“ autorių darbuose vertybių samprata nesusiejama tiesiogiai su valios išraiškomis 

(elgsena ar pasirinkimais), tačiau kartu ir neteigiama, kad vertyb÷s joms neturi jokios įtakos. Iš to 

seka išvada, kad apibr÷žiant vertybes netur÷tų būti daroma tiesioginių nuorodų į valios 

pasireiškimus (pasirinkimus ar elgsenas). 

Kitas, ne mažiau svarbus aspektas yra vertybių apibr÷žime minimas emocinis komponentas. Kai 

kurie autoriai primygtinai teigia, kad vertyb÷s turi stiprų jausminį aspektą (pavyzdžiui, Kluckhohn, 

1951; Triandis, 1980; Schwartz, 2003). Su tuo galima sutikti, tačiau darant panašią išlygą kaip ir 

valinio aspekto atveju: tai n÷ra būtinas vertybių apibr÷žimo d÷muo. Emociniai išgyvenimai gali būti 

vertybių formavimosi elementas (Triandis, 1980), jų raiškos dalis (Schwartz, 2003), ar 

„patrauklumo“ ir imperatyvumo laipsnio aspektas (Kluckhohn, 1951), tačiau tik kognityvinis 

turinys yra vertyb÷s sampratos d÷muo sine qua non15. 

Apibendrinant diskusiją, kokio pobūdžio psichinis reiškinys yra vertyb÷s, nor÷čiau ginti poziciją, 
kad vertyb÷s yra įsitikinimai gimę žmonių16 sąmoningos psichin÷s veiklos metu (paprastai 

                                                
14 Originalo kalba: „an enduring belief that a particular mode of conduct or that a particular end-state of existence is 
personally and socially preferable to alternative modes of conduct or end-states of existence“. 
15 S.Schwartzas, pavyzdžiui, tiesiai teigia, kad vertyb÷s yra „kognityviniai vaizdiniai“ (žr. Schwartz ir Bilsky, 1987). 
Panašiai mano ir M.Marini, kurios manymu, būtent šis aspektas atskiria vertybes nuo emocinių ir psichologinius 
polinkius atspindinčių elgseną motyvuojančių veiksnių (Marini, 2000). 
16 Šuo atveju svarbu pažym÷ti, kad žmonių grup÷s, kolektyvai, institucijos ir net visuomen÷s (valstybiniai dariniai) taip 
pat gali būti vertybių subjektai (tur÷tojai). Tačiau iš esm÷s d÷l to reiškinio prigimtis nepasikeičia – jų kūr÷jas, per÷m÷jas 
ir „nešiotojas“ yra konkretus žmogus. Grupių ir pan. atveju vertyb÷s yra tą grupę, kolektyvą, instituciją ar visuomenę 
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pasireiškiantys kaip emociškai jaudinantys kriterijai ar standartai taikomi svarstant alternatyvių 

tikslų, prioritetų ir veiklos principų pasirinkimus, t.y. padedantys struktūruoti bei įprasminti 

žmogaus gyvenimą, mintis, patirtis ir veiksmus). Taigi tai, visų pirma, žmogaus sąmon÷s ir 

pažinimo (suvokimų), o ne emocijų ar valios pastangų (elgsenos ir pasirinkimų) atspindys, kuris 

remiasi, kaip matysime toliau, jų abstraktaus mąstymo geb÷jimu. Emocinis „užtaisas“ ir projekcija į 
elgseną t÷ra antriniai (nors ir galimai labai svarbūs) elementai (plg. Smith, 1963, p. 346; Feather, 

1996, p. 222; Rohan, 2000, p. 257-258; Williams Jr., 1979). 

Toliau svarbu išsiaiškinti, koks tur÷tų būti įsitikinimų žmonių sąmon÷je pobūdis, kad gal÷tume juos 

vadinti vertyb÷mis. Prad÷ti nor÷čiau nuo vertybių „kilm÷s“ klausimo ir pristatyti (nei vienintelę, nei 

juo labiau „teisingą“, tačiau leidžiančią adekvačiausiai iliustruoti pateikiamą poziciją) H.Triandiso 

suformuluotą vertybių formavimosi žmogaus sąmon÷je schemą (Triandis, 1980, p. 210-211; plg. 

Smith, 1963; Hutcheon, 1972). Mokslininkas teigia, kad socializacijos (gamtin÷s ir socialin÷s 

tikrov÷s patyrimo) metu vaikai pastebi ryšius tarp įvairių įvykių, sukeliančių jiems teigiamus ar 

neigiamus jausmus, ir apibendrina šiuos pasteb÷jimus į tam tikrą emocinį atspalvį turinčias 

abstrakčias kategorijas – vertybines orientacijas – kurias autorius pavadina „ankstyvosiomis“ 

vertyb÷mis. Pastarosios, įsitvirtinusios žmogaus psichikoje, v÷liau atlieka „v÷lyvųjų“ vertybių 

funkciją, t.y. tampa naujų išgyvenimų ir patirčių „filtrais“ bei jų interpretacijos atspirties taškais. 

Naujos patirtys vertinamos atsižvelgiant į šios „standartus“. H.Triandisas savo schemą trumpai 

apibendrina taip: patirtys sukelia jausmus, jausmin÷s reakcijos daugelio patirčių atžvilgiu 

apibendrinamos į vertybes, kurios v÷liau imamos naudoti interpretuojant naujus įvykius bei tampa 

„išvestin÷mis“ jausmin÷mis reakcijomis į tuos naujus įvykius. Be to, autorius tuojau pat papildo 

save: vertyb÷s gali būti abstrahuojamos ne tik iš tiesioginių patirčių – jos gali būti perimtos ir įsiasmeninant iš kitų žmonių gaunamą informaciją. Akivaizdu, kad šį požiūrį į vertybių 

„atsiradimą“ žmogaus psichikoje galima tapatinti su sociologine simbolin÷s sąveikos (žymiausi 

atstovai – amerikiečiai G.Meadas ir H.Blumeris) ir socialinio konstruktyvizmo (žymiausi atstovai – 

austras A.Schützas, vokietis T.Luckmannas ir amerikietis P.Bergeris) tradicija. Jis atspindi ir 

socialinę psichologinę perspektyvą (H.Triandisas kaip tik ir yra socialin÷s psichologijos atstovas) į 
socializaciją, kurios ribose atliekamose studijose dominuoja ne visuomen÷s, o asmenyb÷s 

problematika. Per visuomen÷s prizmę vertybių formavimąsi nagrin÷ję struktūrinio funkcionalizmo 

šalininkai (pavyzdžiui, T.Parsonsas ir C.Kluckhohnas) numat÷ gerokai pasyvesnį vaidmenį veiksmų 

atlik÷jams: „kultūra apima standartų (išskirta – T.P.) rinkinį. Asmens vertybin÷ orientacija yra jo 

                                                                                                                                                            
sudarančių žmonių psichinių sąveikos procesų metu „suder÷ti“ ir toliau tą grupę ar kolektyvą „oficialiai apibūdinantys“ 
(„konstituojantys“) įsitikinimai bei id÷jos. Taigi toliau vartojamas apibendrintas terminas „subjektas“, turint omenyje 
konkretų žmogų, jų grupę, kolektyvą, instituciją ar visuomenę, kuri yra (daugiau ar mažiau) sąmoningai sukurta tų 
žmonių. Be to, tolesn÷je diskusijoje siekiant argumentacijos paprastumo kalbama tik apie „asmeninio“ lygmens 
vertybes. 
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įsipareigojimas vykdyti tuos standartus17„ (Parsons, Shils ir Olds, 1951, p. 60; plg. Parsons, 1969 

[1968]; Fallding, 1965; Kluckhohn, 1951; Rezsohazy, 2001). Vertyb÷s čia labiau perduodamos ir 

„primetamos“ socializaciją „patiriančiam“ žmogui, nei jo savarankiškai išmokstamos ir perimamos. 

Maža to, struktūrinio funkcionalizmo atstovai mano, jog socializacijos metu gali būti perduodamos 

ištisos vertybių sistemos (Parsons, Shils, Allport ir kt., 1951, p. 12; Parsons, Shils ir Olds, 1951, p. 

59). Kaip ten bebūtų, esminio skirtumo, galinčio tur÷ti įtakos vertybių apibr÷žimui aptariamoje 

plotm÷je, abiejose prieigose vis d÷lto n÷ra. Ir vienai, ir kitai „krypčiai“ atstovaujantys teoretikai 

pripažįsta, kad vertyb÷s yra įsitikinimai, kurių skiriamoji ypatyb÷ – abstraktumas. Tik socialiniuose 

psichologiniuose modeliuose d÷mesys krypsta į tai, kaip žmogus abstrahavimo pagalba 

„su(si)kuria“ (naujas) vertybes, t.y. (naujus) abstrakčius įsitikinimus, savo psichikoje (Smith, 1963, 

p. 336-345), o struktūrinio funkcionalizmo atstovai akcentuoja kitų asmenų (ar kolektyvų) ind÷l į 
perduodant (jau esamas ir funkciškai būtinas kiekvienam asmeniui „normaliai“ gyventi tam tikroje 

visuomen÷je) abstrakčius įsitikinimus – vertybines orientacijas (dedamąją kultūros dalį) – 

socializaciją „patiriančiam“ žmogui (Parsons, Shils, Allport ir kt., 1951, p. 12, 17). Taigi iš šios 

diskusijos galima daryti pagrįstą išvadą, kad vertyb÷s yra abstraktūs subjektų įsitikinimai 

(nepriklausomai nuo to, ar apibendrinimų pavidalu perimtos iš įvairių socializacijos šaltinių, ar 

abstrahuotos betarpiškos patirties metu). 

Tiesa, tai iš karto sukelia problemų, nes abstraktumas yra santykinis dydis. Manyčiau, kad tai yra 

„kraujuojanti vertybių tyrimų žaizda“, kurią vienaip ar kitaip stengiasi „užgydyti“ visi analitikai. 

Nors iš esm÷s jie sutinka, kad vertyb÷s „peržengia konkrečių objektų ir situacijų ribas“ (žr., 

pavyzdžiui, Rokeach, 1980), įtikinamų ir galutinių argumentų, koks apibendrinimo mastas gal÷tų 

būti pakankama sąlyga, kad įsitikinimas „virstų“ vertybe, nepateikia18. Paprastai ši problema 

sprendžiama įvairiais „aplinkiniais keliais“, kuriuos galima būtų suskirstyti į apriorinius, empirinius 

ir statistinius19. Dar C.Kluckhohnas, svarstydamas vertybių akivaizdumo ir numanomumo klausimą, 
nurod÷, kad vertybes turi būti įmanoma išreikšti kalbin÷mis priemon÷mis, t.y. akivaizdžiosios 

vertyb÷s yra tos, kurios tiesiogiai pasireiškia kalbin÷je elgsenoje, o numanomosios tai – 

„abstrakčios ir apibendrintos sąvokos, kurios gali būti žodžiais išreikštos tyrin÷tojo ir po to 

patvirtintos arba atmestos tiriamojo asmens20“ (Kluckhohn, 1951, p. 397). Ši nuostata savo ruožtu 

tebuvo nuoroda toliau eiti dviem skirtingais keliais. Vienas jų veda link tiesioginio tiriamųjų 

                                                
17 Originalo kalba: „a culture includes a set of standards. An individual’s value-orientation is his commitment to these 
standards“. 
18 Simptomišką tokios argumentacijos pavyzdį galima rasti nesename S.Feldmano straipsnyje apie nuostatas, vertybes ir 
politines ideologijas. Autorius pabr÷žia, kad vertyb÷s yra abstraktūs mastymo elementai, tačiau tuo šio aspekto analizę 
ir baigia teiškeldamas retorinį klausimą: „kokiame abstraktumo lygmenyje nuostata virsta vertybe?“ (žr. Feldman, 2003, 
p. 481). 
19 Tiesa, statistinis kelias įpinamas arba į apriorinę, arba į empirinę prieigą ir „savarankiškai“ nepasitaiko. 
20 Originalo kalba: „abstract and generalized notions which can be put into words by the observer and then agreed to or 
dissented to by the actor“. 
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steb÷jimo ir „vertybių fiksavimo“ bei pasteb÷jimų tikrumo „tikrinimo“ tiesiogiai kontaktuojant su 

tiriamaisiais. Kitas kelias vertybių studijose kreipia tyrin÷toją ieškoti išankstinio (teorijų ir 

tyrin÷tojo išmon÷s ar interesų padiktuoto) vertybių sąrašo, kuris empirinio tyrimo metu leistų rasti 

atsakymus į teorijos nurodytus klausimus. Pirmu atveju abstraktumo lygmuo nustatomas tyrimų 

lauke pagal tiriamųjų liudijimus (empirinis kelias), o antruoju priklauso nuo teorinių prielaidų ir 

tyrin÷tojo įžvalgų bei nuostatų (apriorinis kelias). Empirin÷je prieigoje įmanomos tam tikros 

variacijos, pavyzdžiui, tyrin÷tojas neatlieka steb÷jimo, o kokybinio interviu metu tiesiog prašo 

tiriamųjų nurodyti savo vertybes (žr., pavyzdžiui, Braithwaite, 1982; Tijūn÷lien÷, 1997), tačiau 

esm÷ išlieka nepakitusi – vertybių abstraktumo lygmens kriterijaus šaltinis yra patys tiriamieji. Tuo 

tarpu apriorin÷je prieigoje tuo šaltiniu yra tyrin÷tojas ir jo teorijos. Pastaruoju atveju realyb÷s 

tyr÷jas tampa tiriamos realyb÷s atskaitos taškų ir prasm÷s lauko sudarytoju, kam griežtai priešinasi 

kritinių ir interpretuojančiųjų teorijų atstovai bei kokybinių ir „dalyvaujančiųjų“ metodologijų 

šalininkai (žr., pavyzdžiui, Spates, 1983; Bryman, 2001; Poviliūnas, 2003). Ir iš tikrųjų, empirin÷ 
prieiga turi „artimumo realybei“ pranašumą prieš apriorinę alternatyvą, kuri gali pasirodyti tesanti 

teorin÷ abstrakcija, tyrin÷tojo primesta tikrovei. Apie tai be užuolankų kalba J.van Dethas ir 

E.Scarbrough, kurie savo vertybių sąvokai tesuteikia „parankaus euristinio įrankio“, analitikų 

sukurto empirinių duomenų interpretacijoms įprasminti, statusą (žr., van Deth ir Scarbrough, 

1995a). Kiti tyrin÷tojai, einantys aprioriniu vertybių abstraktumo lygmens nustatymo keliu vengia 

(sąmoningai ar nesąmoningai) panašių diskusijų ir užima savotiškų visažinių poziciją (žr., 

pavyzdžiui, Rokeach, 1973; Schwartz, 1992; Kublickien÷ ir Rapoportas, 1997; Šutinien÷, 1999). 

Tiesa, kartais jie savo teorinius samprotavimus bando paremti statistine analize (statistinis kelias), 

kaip tai, pavyzdžiui, daro Izraelio psichologas S.Schwartzas, sukūręs ištisą („universalią“) vertybių 

turinio ir struktūros teoriją, kurios abstraktumo lygmenų kriterijai yra statistin÷s daugiamačio 

skaliavimo procedūros (Schwartz, 1992; Schwartz, 1994)21. Panašiai, Pasaulio ir Europos vertybių 

tyrimo moksliniai bendradarbiai naudojasi faktorin÷s bei korespondencin÷s analiz÷s pagalba 

struktūruodami (taigi apibendrindami) nuostatų rinkinius į vertybes (žr., pavyzdžiui, Harding, 

                                                
21 Šio tyrin÷tojo darbuose „elementarios“ (angl. „basic“) vertyb÷s abstrahuojamos į latentinę „universalią“ vertybių 
struktūrą, kuri, tiesa, apibr÷žta a priori. Panašiai (tačiau konceptualiniame lygmenyje), M.Rokeachas išskiria 
egzistencines ir instrumentines vertybes. Šis psichologas ypač akcentuoja ir vertybių hierarchijos bei sistemiškumo 
aspektą, apie kurį jau buvo šiek tiek kalb÷ta aptariant už vertybių sąvokos slypinčio psichinio reiškinio pobūdį. Esą 
veiksmų atlik÷jai kasdien÷je veikloje turi rinktis tarp nesuderinamų vertybių, taigi vienos iš jų užima svarbesnę pad÷tį 
kitų atžvilgiu ir formuojasi jų hierarchija. Kita vertus, esti ir tarpusavyje suderinamų vertybių, kurių grup÷s formuoja 
sistemą (žr. Rokeach, 1973). Vis tik, nors hierarchijos ir struktūros klausimai dažnai aptariami literatūroje 
nagrin÷jančioje vertybių problematiką, čia laikomasi nuostatos, kad tai yra empiriniai klausimai, kurie netur÷tų būti 
pl÷tojami pristatant vertybių sampratą. Nor÷čiau tik atkreipti d÷mesį į tai, kad esama tyrimų bei teorinių samprotavimų, 
kuriuose abejojama ir vertybių hierarchiškumu (žr., pavyzdžiui, Braithwaite, 1998; Hofstede, 2001, p. 6), ir griežtu 
struktūriškumu (žr., pavyzdžiui, van Deth ir Scarbrough, 1995a). Be to, yra teigiančių, kad ir pačios vertyb÷s n÷ra 
griežtai ir aiškiai artikuliuotos id÷jos ar įsitikinimai (žr., pavyzdžiui, van Deth ir Scarbrough, 1995a; Hofstede, 2001, p. 
5). Artimiausiai tiesos būtų teiginys, kad tai santykinai labilūs, t.y. kartas nuo karto „atnaujinami“, patikslinami ir 
„papildomi“, žmonių sąmon÷s reiškiniai. Tai sąlygota abstraktaus jų pobūdžio. 
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Phillips ir kt., 1986; van Deth ir Scarbrough, 1995b; Inglehart ir Baker, 2000; Juknevičius, 2001). 

Tačiau šie mokslininkai „pamiršta“ akcentuoti, kad tokių studijų atspirties taškas yra pirminis 

vertybių arba nuostatų sąrašas, kurio pagrindimas (taigi ir abstrahavimo taisykl÷s) kyla grynai iš 

išankstinių teorinių konstrukcijų ir tyrin÷tojų įžvalgų, taigi iš esm÷s yra tik tų tyrin÷tojų „pramanas“ 

(galbūt ir labai parankus ar netgi „tikroviškas“), kuris po to „primetamas“ socialinei tikrovei 

(Spates, 1983, p. 35). Šioje vietoje svarbu priminti, kad empirinio kelio atstovai taip pat naudoja 

duomenis struktūruojančias statistines priemones, tačiau jų atspirties taškas yra iš „tyrimo lauko“ 

abstrahuoti vertybių sąrašai (žr., pavyzdžiui, Braithwaite, 1982; Braithwaite ir Law, 1985). 

Pasiremiant šios diskusijos argumentais nor÷čiau patikslinti pirminį apibr÷žimą, ir teigti, kad 

vertyb÷s yra konkretaus tiriamo subjekto susikurtos ar perimtos (subjektyvių psichinių procesų 

pasekme esančios) abstraktūs įsitikinimai. Taigi dabar apibr÷žime atsiranda tvirta nuoroda į tai, kad 

vertybių kūr÷jas yra konkretus žmogus (socialinio pasaulio kūr÷jas) ir tik nuo jo priklauso tiriamo 

reiškinio būtis bei pobūdis (aišku, tai jau buvo fiksuota pasirinkus aksiologinio reliatyvizmo 

prieigą). Nors toks pasirinkimas tiesiogiai iš anksto ir nenurodo, koks gi „tikrasis“ vertybių 

abstraktumo lygmuo, tačiau įvedamas pagrįsčiausias to lygmens nustatymo kriterijus – patys 

tiriamieji (plg. Spates, 1983, p. 35). Vis tik, iš karto atmesti visas apriorines studijas būtų 

neprotinga, nes ir jose atliekami tyrimai teikia vertingų įžvalgų. Juo labiau, kad tokios studijos 

dažnai pertikrinamos ir derinamos su empirin÷mis (žr., pavyzdžiui, Braithwaite ir Law, 1985), taigi 

„priartinamos prie socialin÷s realyb÷s“. 

Baigiant bendrojo vertybių apibr÷žimo paieškas belieka išnagrin÷ti tiriamos sąvokos turinį, t.y. 

nusakyti, apie ką yra tos žmogaus susikurti ar perimti abstraktūs įsitikinimai. Daugelis tyrin÷tojų 

daugmaž sutaria, kad jos yra arba „apie tai, kas pageidautina“ (Imbrasait÷, 2003; Kluckhohn, 1951; 

Liubinien÷, 2003b; Parsons, 1969 [1968]; Rokeach, 1979a; Smith, 1963; Schwartz, 1992; van Deth 

ir Scarbrough, 1995a; Williams Jr., 1972 [1968]), arba „apie tai, kam skirtinas prioritetas“ 

(Hofstede, 2001; Kraujutaityt÷, 1998; Rokeach, 1973; Triandis, 1980). Iš esm÷s šis skirtumas labiau 

nulemtas kalbinių išraiškos priemonių įvairov÷s nei kokių nors rimtų teorinių prielaidų22, taigi į 
išvedamą apibr÷žimą galima įtraukti populiaresnį variantą – „pageidautina“ – nedarant didelių 

konceptualinių kompromisų. Tačiau toks santykinis konsensusas nereiškia probleminių aspektų 

nebuvimo. Jų galima įvardinti bent du, ir sąlygiškai pavadinti vertybių „socialumo“ bei 

„teigiamumo“ problemomis. Pirmojo aspekto problematiką geriausiai atspindi R.Williamso pastaba 

apie klasikinį C.Kluckhohno vertybių apibr÷žimą: „šiame susiaurintame apibr÷žime daromas 

skirtumas tarp to, kas geidaujama, ir to, kas pageidautina, o pastaroji sąvoka tapatinama su tuo, ko 

mes tur÷tume geidauti … Tai labai socializuotas požiūris į vertybes, kuris, pavyzdžiui, atmeta 

                                                
22 Pavyzdžiui, M.Rokeachas (Rokeach, 1968; plg. Rokeach, 1979a) R.Williamsas (Williams Jr., 1979) arba C.Morrisas 
(Morris, 1956, p. 12) vartoja abu terminus kaip pakaitalus. 
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grynai hedonistines vertybes23“ (Williams Jr., 1972 [1968], p. 283). Šį itin „socializuotą“ požiūrį į 
vertybes, kuriame jos iš esm÷s virsta abstrakčiomis visuomen÷s būčiai priklausančiomis normomis, 

gan tiksliai atskleidžia C.Kluckhohno svarstymai apie skirtumą tarp geidaujamo ir pageidautino: 

„vertyb÷s nustato leistinas impulsų patenkinimo ribas atspindinčias daugelį patvarių hierarchiškų 

asmenyb÷s tikslų, asmenyb÷s ir sociokultūrin÷s sistemos poreikį tvarkai bei reikalingumą 
socialiniame gyvenime gerbti kitų žmonių ir ištisų grupių interesus. Kodų ir standartų pagrindin÷ 
paskirtis yra visos veiksmo sistemos – asmenin÷s ar sociokultūrin÷s – integracija24“ (Kluckhohn, 

1951, p. 399). Taigi šiuo atveju apibr÷žiant vertybes daromas skirtumas tarp žmogaus impulsyvaus 

siekio patenkinti kokį nors poreikį ar geismą („geidaujamo“) ir visuomen÷s ar asmenyb÷s vaidmenų 

sistemos sąlygotų tų poreikių bei geismų patenkinimo norminių ribų („pageidautino“). Panašiai ir 

M.Rokeachas nurodo, jog vertyb÷s yra tvarus įsitikinimas, kad tam tikriems dalykams „asmeniškai 

ir socialiai (pabraukta – V.M.) teiktinas prioritetas“ (Rokeach, 1968), arba, kad tai „visuomenei 

bendras (pabraukta – V.M.) suvokimas apie tai, kas pageidautina25“ (Rokeach, 1979a). Kiek 

besiskiriančią (tačiau panašią) poziciją užima J.van Dethas ir E.Scarbrough, kurie teigia, kad 

„pageidautino“ terminas suteikia vertyb÷ms moralinį atspalvį, t.y. jos esti „visuomen÷s moralinio 

diskurso d÷menimis“. D÷l to šiems mokslininkams atrodo, kad vertybių prigimtis yra socialin÷, 
intersubjektyvi: „akivaizdu, kad vertyb÷s yra ne asmenin÷s, o socialin÷s asmenų, esančių bendrame 

prasm÷s pasaulyje, savyb÷s26“ (van Deth ir Scarbrough, 1995a, p. 35). Tuo tarpu visiškai kitokią – 

„nesocialią“ – vertybių sampratą pateikia, pavyzdžiui, jau min÷tas R.Williamsas, kurio požiūriu 

vertyb÷s yra tiesiog žmonių naudojami standartai (kriterijai), pagal kuriuos atliekami vertinimai, 

daromi pasirinkimai ar teikiami prioritetai, taigi jam „pageidautino“ terminas nekelia jokių 

principinių asociacijų su visuomene – vertyb÷ esanti „asmenin÷ nuosavyb÷“ (Williams Jr., 1960, p. 

399-403; Williams Jr., 1972 [1968]). Panašiai vertyb÷ms išimtinai socialinio atspalvio nesuteikia ir 

S.Schwartzas (Schwartz, 1992; Schwartz, 2003), H.Triandisas (Triandis, 1980) ar G.Hofstede 

(Hofstede, 2001). Vis tik, apsiribojus tokiais gana paviršutiniškais pasteb÷jimais, nebūtų pilnai 

atskleisti sud÷tingi „nesocialios“ vertybių sampratos niuansai. Gilesnių įžvalgų galima rasti JAV 

psichologo M.Smitho svarstymuose apie „pageidautino“ terminą ir vertybių „gimimą“ bei 

„vystymąsi“ žmogaus psichikoje. Šis mokslininkas steng÷si prapl÷sti vokiečių kilm÷s psichologo 

F.Heiderio samprotavimus (atspindinčius fenomenologinę prieigą) apie „prival÷jimo“ (angl. 
                                                
23 Originalo kalba: „In this restrictive definition, a distinction is made between what is desired and what is desirable, the 
latter being equated with what we ought to desire … This is highly socialized view of values, which rules out, for 
instance, purely hedonic values“. 
24 Originalo kalba: „Values define the limits of permissible cost of impulse satisfaction in accord with the whole array 
of hierarchical enduring goals of the personality, the requirements of both personality and sociocultural system for 
order, the need for respecting the interests of others and of the groups as a whole in social living. The focus of codes 
and standards is on the integration of a total action system, whether personal or sociocultural“. 
25 Originalo kalba: „socially shared conception of desirable“. 
26 Originalo kalba: „it becomes evident that values are not individual properties but social properties of persons who 
share a universe of meaning“. 
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„ought“) sąvoką, kurią pastarasis tapatina su „objektyviu (pasaulio reiškinius fenomenologiškai 

patiriančio žmogaus požiūriu) būtinumu“, „nuo vieno konkretaus asmens nepriklausančia (kartais 

netgi antgamtin÷s būtyb÷s įkūnyta) objektyvia tvarka“, „nekintančiais standartais ar nuo situacijos 

nepriklausančiomis elgesio taisykl÷mis, kurios galioja visiems, ir kurioms paklusdamas žmogus 

jaučiasi esantis „geras“ žmogus“ (Smith, 1963, p. 334-336)27. M.Smithas sutinka su vertybių 

„fenomenologiniu objektyvumu ir tarpasmeniniu galiojimu28“, tačiau jam tai tik atspirties taškas 

tolesniems svarstymams apie patį vertybių tapsmą objektyviu būtinumu. Mokslininkas išskiria tris 

„fenomenologiškai objektyvaus būtinumo29“ tipus: socialinį, asmeninį ir objektyvųjį tinkamumą. 
Visi jie glaudžiai susiję su žmogaus socializacija ir netgi tos socializacijos etapais. M.Smithas daro 

prielaidą, kad vos gimęs kūdikis ar mažas vaikas yra visiškai priklausomas nuo t÷vų ir jų reakcijų į 
savo veiksmus. T÷vai tampa objektyvaus būtinumo įsikūnijimu, taigi šis būtinumas yra socialin÷s 

prigimties, nes kyla iš „svarbių“ kit ų žmonių30. Tačiau ši būtinumo rūšis žmogui augant ir bręstant 

darosi vis mažiau reikšminga, nes tur÷damas mąstymo sugeb÷jimą jis pradeda „filtruoti“, t.y. 

atmesti, derinti, keisti ir tobulinti, socialinio būtinumo formas. Šis procesas paprastai vadinamas įsiasmeninimu, kurio pasekm÷ – objektyvaus būtinumo tapsmas iš socialinio asmeniniu, t.y. 

procesas, kurio metu kai kurios (arba visos) iš socialin÷s aplinkos kylančios vertyb÷s (normos) 

tampa asmenyb÷s dalimi. Čia autorius, sekdamas psichoanalitiku Z.Freudu, asmeninį objektyvųj į 
būtinumą toliau skaido į „superego“ ir „savąjį“ (angl. „self“). Iš esm÷s „superego“ būtinumas yra 

nelankstus, neracionalus, aiškiai nesuvoktas, „nežinia iš kur atsiradęs31“, taigi „išorinis“ ir 

„svetimas“ asmenyb÷s atžvilgiu, tačiau vis d÷lto laikomas objektyviai būtinu dalyku. Tuo tarpu 

„savasis“ būtinumas, priešingai, yra „savas“ asmenyb÷s požiūriu, jos pačios permąstytas (nebūtinai 

giliai) ir jos pačios sąmoningai pasirinktas, įgyvendinamas bei „propaguojamas“. Tokia jo forma, 

t.y. sąmoningo refleksyvumo pobūdis, arba, tiksliau, „nuolatinio ir refleksyvaus žmogaus pokalbio 

su savimi būsena32“ (Smith, 1963, p. 344), lemia tai, kad jis nuolat kinta ir pl÷tojasi. Taigi iš 

M.Smitho samprotavimų apie „pageidautino“ sąvoką33 matome, kad „nesocialus“ jos pobūdis 

                                                
27 Panašiai vertybių pageidautinumą suvokia ir, pavyzdžiui, W.Cattonas, kuris, remdamasis C.Morriso vertybių 
skirstymu į einamąsias (angl. – „operative“), suvoktąsias (angl. – „conceived“) bei objektyviąsias (angl. – „object“), 
teigia, jog „tur÷tume studijuoti suvoktąsias vertybes, kurios vertinančiojo asmens laikomos (išskirta – W.C.) 
objektyviomis“ (originalo kalba: „we should study „conceived values“ which are taken by the valuer to be „object 
values“) (Catton Jr., 1959, p. 312). 
28 Originalo kalba: „phenomenally given objectivity and interpersonal validity“. 
29 Originalo kalba: „phenomenally objective requiredness“. 
30 Panašiai ir tradicin÷ kultūra bei kitų „svarbių“ žmonių (pavyzdžiui, auklių ar pan.) reakcijos esti socialin÷s prigimties 
objektyvaus būtinumo šaltiniai. 
31 Tiksliau, atsiradęs vaikyst÷je, kai dar žmogus nebuvo paj÷gus jo suvokti ir apmąstyti, tačiau nenunykęs ir greičiausiai 
pastiprinamas socialinio būtinumo atmainos. 
32 Originalo kalba: „continual reflexive discourse with himself“. 
33 Tiesa, čia nebuvo aptartas šio autoriaus min÷tas objektyvusis tinkamumas. Tai sąlygojo tas faktas, jog pats M.Smithas 
pripažino, kad tai labiau intuityvi prielaida, o ne giliai jo apmąstytas reiškinys. Iš esm÷s objektyvusis tinkamumas yra 
objektyviojo būtinumo aspektas, kuris lemia „objektyvias“ procesų sąlygas, kurios savo ruožtu įgalina kitas 
objektyviojo būtinumo apraiškas. Pavyzdžiui, žaidžiant šachmatais siekiama pergal÷s, nes to objektyviai reikalauja 
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nereiškia „asocialumo“ ar visiško reliatyvizmo. Tiesiog nurodoma, kad vertyb÷s yra socialinius 

reiškinius patiriančio žmogaus įsiasmeninta jo savasties dalis (turinti tam tikrą (sąmoningą ar 

nesąmoningą) reikšmę ir prasmę), o ne „už“ žmogaus psichikos egzistuojanti socialin÷ konstrukcija. 

Tuo pačiu aiškiai pripažįstama, kad socialiniai (pirmin÷s ir v÷lesn÷s socializacijos subjektai, jau 

esančios socialin÷s prasm÷s ir pan.) bei fizin÷s aplinkos veiksniai turi itin didel÷s įtakos žmogaus 

vertybių formavimosi procesui (apie tai plačiau bus kalbama pristatant vertybių raiškai diskurse įtaką darančius veiksnius). Tačiau be refleksyvaus įsiasmeninimo socialinis „pageidautinumas“ 

niekada netaptų asmens savasties dalimi, asmeniniu „pageidautinumu“, t.y. socialin÷s ir fizin÷s 

aplinkos sąlygota objektyvaus būtinumo prasm÷ netaptų asmeniniu objektyvaus būtinumo 

suvokimu. Šiame straipsnyje taip pat ginamas toks požiūris į vertybių pobūdį, taigi galima pateikti 

atnaujintą preliminarų vertybių sąvokos apibr÷žimą: vertyb÷s yra konkretaus tiriamo subjekto 

susikurti ar perimti abstraktūs įsitikinimai apie tai, kas pageidautina. Vis tik, prieš baigiant šią 
diskusiją būtina apsvarstyti paskutinį, tačiau ne mažiau svarbų probleminį aspektą – vertybių 

„teigiamumą“. 
JAV sociologai S.Hitlinas ir J.Piliavin neseniai publikuotoje vertybių studijų apžvalgoje nurodo, 

kad vertyb÷s, skirtingai nei nuostatos, turi neatskiriamą teigiamumo atspalvį (Hitlin ir Piliavin, 

2004, p. 363). Panašiai, ir M.Rokeachas atkreipia d÷mesį į tai, kad jo vertybių sąraše surinktos vien 

tik socialiai pageidautinos (taigi „teigiamos“) vertyb÷s (Rokeach, 1968, p. 554). Tiesa, šiems 

autoriams tai sukelia tik metodologinių problemų: pirmieji abejoja „teigiamų“ vertybių sąrašų 

pakankama reitingavimo sklaida (kuri būtina kiekybin÷je analiz÷je), o M.Rokeachas įrodin÷ja savo 

rangavimu pagrįsto instrumento patikimumą. Konceptualiau į problemą žvelgia V.Braithwaite, kuri, 

kaip jau min÷ta, atkreipia d÷mesį į tai, kad vertyb÷s pačių žmonių suvokimu yra absoliutūs g÷rio 

idealai. Šie idealai ranguojami ar reitinguojami tik konfliktin÷se situacijose, kurios pasitaiko 

konkurencin÷s ar alternatyvios veiklos, pavyzdžiui, politikos sferose (Braithwaite, 1998). Tačiau ir 

ši autor÷ nei sekund÷s teoriniuose svarstymuose nesuabejoja tuo, kad vertyb÷s turi iš esm÷s tik 

teigiamą atspalvį. Toks požiūris stebina d÷l vienos paprastos priežasties – savo empiriniame tyrimų 

instrumente ji bent keturias vertybes apibūdina neigiamais terminais, t.y. kaip kelio užkirtimą 
kažkokiems dalykams, kažkokių dalykų vengimą34. Panaši situacija ir M.Rokeacho bei S.Schwartzo 

vertybių „sąrašuose“35 (Rokeach, 1973; Schwartz, 1992). Situaciją papildomai supainioja autoriai, 

kurie savo teorin÷se diskusijose teigia, jog užuomina į vertybinius darinius yra žodžiai „gera“ arba 

                                                                                                                                                            
žaidimo „logika“ (tokios yra taisykl÷s). Kita vertus, tai n÷ra „galutin÷“ konstrukcija, nes n÷ra jokios „grynosios 
logikos“, kuri lemtų šachmatų žaid÷jo tikslus (pavyzdžiui, jis gali nor÷ti ir pralošti). 
34 Pavyzdžiui, taikos pasaulyje siekis (vertyb÷) aiškinamas kaip karų ir konfliktų nebuvimas, didesn÷s ekonomin÷s 
lygyb÷s tikslas (vertyb÷) – kaip atotrūkio tarp turtingųjų ir vargšų mažinimas, o gamtin÷s aplinkos saugojimo 
imperatyvas (vertyb÷) – kaip kelio užkirtimas gamtos grožio ir išteklių niokojimui (Braithwaite ir Blamey, 1998). 
35 Pavyzdžiui, karų ir konfliktų nebuvimas, vidinio konflikto nebuvimas, įsiskolinimo vengimas, nepasidavimas 
pagundoms, kraštutinių jausmų ir veiksmų vengimas, nesirgimas psichin÷mis ar fizin÷mis ligomis. 
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„bloga“, „teisinga“ arba „neteisinga“, tačiau v÷liau vertyb÷ms suteikia tik „pageidautinumo“ pobūdį 
(žr., pavyzdžiui, Kluckhohn, 1951; Schwartz, 1997; Rezsohazy, 2001)36. Taigi iškyla pagrįstas ir 

svarbus klausimas susijęs su konceptualiniu vertybių apibr÷žimu: ar vertyb÷s yra įsitikinimai tik 

apie tai, kas pageidautina, ar taip pat ir apie tai, kad nepageidautina. Gera nuoroda šios problemos 

išsprendimui, manyčiau, gal÷tų būti puikiai visiems socialinių mokslų atstovams žinomi filosofo 

I.Berlino samprotavimai apie du laisv÷s vertyb÷s suvokimus – negatyvųjį ir pozityvųjį. Nesigilinant į tų samprotavimų detales šiame kontekste užtenka pamin÷ti tai, kad negatyviajame suvokime laisv÷ 
yra „sritis, kurioje žmogus gali veikti nekliudomas kitų“, o pozityviajame – žmogaus „buvimas savo 

paties šeimininku“ (Berlin, 1995 [1958]). Matome, jog pirmu atveju laisv÷ yra įsitikinimas tuo, kad 

tam tikrose srityse riboti žmogaus veiklą yra nepageidautina, o antru atveju – tikrumas tuo, kad 

žmogaus galimyb÷ elgtis savo nuožiūra yra pageidautinas dalykas. Svarbiausia, kad abu laisv÷s 

suvokimai apibr÷žiami kaip vertyb÷ (o ne „vertyb÷ ir antivertyb÷“ ar „vertyb÷ ir jai priešinga 

vertyb÷“). Žvilgsnis į kontroversiją iš funkcionalistinio taško taip pat netiesiogiai prisideda prie jos 

geresnio suvokimo ir potencialaus „sprendimo“. Pasitelkę I.Berlino pavyzdį apie laisv÷s vertyb÷s 

suvokimo dvilypumą, nesunkiai gal÷tume pasteb÷ti, kad negatyviojo suvokimo ribose žmonių 

socialinę elgseną aprašyti ir paaiškinti siekiantis tyrin÷tojas rastų tik nuorodą į tai, kad reikia kažko 

nedaryti (tam tikrose srityse negalima riboti žmonių veiklos). Taigi funkcionalistas žinotų (vertyb÷s 

jam juk lemia socialinius veiksmus), ko žmogus nedarys vadovaudamasis šia vertybe, tačiau 

tiesiogiai nežinotų, ką jis darys. Lygiai taip pat tik pozityviojo laisv÷s suvokimo ribose šis 

tyrin÷tojas žinotų, ką laisv÷s vertybę „turintis“ žmogus darytų, tačiau tikrai tiesiai nežinotų, ko jis 

nedarys37. Akivaizdu, kad pageidautinumo ir nepageidautinumo aspektai vertybių turinyje yra iš 

esm÷s skirtingi, tačiau abu „lygiomis teis÷mis“ tam turiniui priklauso (panašiai mano, pavyzdžiui, 

Feather, 1996; Kraujutaityt÷, 1998, p. 64-65). Taigi aptarus daugelį niuansų, galima suformuluoti 

galutinį bendrojo pobūdžio vertybių apibr÷žimą: vertyb÷s yra konkretaus tiriamo subjekto susikurti 

ar perimti abstraktūs įsitikinimai apie tai, kas pageidautina arba nepageidautina. 

Belieka trumpai pasitikrinti, ar išvestoji sąvoka esmingai skiriasi nuo kitų į ją panašių sąvokų. 

Tokiomis čia laikomos nuostatos, normos ir žinojimas (žinios)38. Nuo nuostatų vertyb÷s skiriasi 

abstraktumo lygmeniu, t.y. tuo, kad jos „peržengia“ konkrečių situacijų bei objektų ribas ir yra 

                                                
36 Šiuo atveju pamin÷tina, kad R.Rezsohazy vartoja papildomą terminą – priešingos vertyb÷s (angl. „countervalues“), 
kurio apimtyje yra tarpusavyje konfliktuojančios vertyb÷s, t.y. ta pati vertyb÷ vieniems žmon÷ms gali tur÷ti teigiamą, 
kitiems – neigiamą konotaciją. 
37 Čia akivaizdus tampa struktūrinio funkcionalizmo prielaidų apie tai, kad vertyb÷s lemia žmonių elgseną, 
klaidingumas. Juk išgalvotas tyrin÷tojas tiesiogiai nieko nežinotų, nes vertyb÷s t÷ra abstrakčios gair÷s, kriterijai, id÷jos 
ar principai, kuriais žmon÷s vadovaujasi besielgdami vienaip ar kitaip. 
38 Palyginimai su kitomis sąvokomis pateikiami daugelyje vertybių sampratos problematiką nagrin÷jančių straipsnių 
(žr., pavyzdžiui, Kraujutaityt÷, 1998; Hitlin ir Piliavin, 2004; Kluckhohn, 1951; Williams Jr., 1972 [1968]). Tačiau kai 
kurie iš tokių palyginimų jau buvo aptarti anksčiau, taigi nebus pateikiami iš naujo. Be to, šie trys lyginimai yra 
esminiai čia pateikiamo apibr÷žimo atžvilgiu. 
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bendro pobūdžio įsitikinimai nesusiję su konkrečiais orientacijos objektais ar konkrečiomis 

socialin÷mis situacijomis (žr., pavyzdžiui, Hitlin ir Piliavin, 2004; Rokeach, 1968). Tiesa, tas 

abstraktumo lygmuo yra santykinis dalykas ir priklauso nuo konkretaus subjekto pozicijų. Tuo tarpu 

normas ir vertybes skiria konkretumas bei „socialumas“. Normos gana konkrečiai nurodo, ką reikia 

daryti konkrečiais atvejais ar konkrečių objektų atžvilgiu. Be to, jų prigimtis yra socialin÷, t.y. 

normos suvokiamos kaip „kitų“ žmonių (kolektyvų) apibr÷žtos nuostatos, nuomon÷s ar požiūriai, 

kurie žmogui „iš išor÷s“ pateikiami kaip privalomi, kai jis atlieka veiksmus konkrečių objektų ar 

situacijų atžvilgiu (žr., pavyzdžiui, Williams Jr., 1972 [1968]). Galiausiai, nuo žinojimo (žinių) 

vertyb÷s skiriasi savo normatyvine prigimtimi. Žinios yra egzistenciniai įsitikinimai, t.y. įsitikinimai atitinkantys sociokultūriškai specifiškus tiesos kriterijus (Kornblith, 1994), o vertyb÷s 

yra įsitikinimai apie tai, kas pageidautina ar nepageidautina (apie tai, kas „turi būti“), ir neturi 

nuorodų į tiesą (į tai, kas „yra“)39. Galima pasteb÷ti, kad šie palyginimai dar kartą atkreipia d÷mesį į 
pagrindinius išvesto vertybių apibr÷žimo elementus: santykinai aukštą abstraktumo lygmenį, 
vertybių „priklausomybę“ konkretiems subjektams (taigi jų subjektyvumą) ir pageidautinumo ar 

nepageidautinumo (normatyvinį) turinį. 
1.1.2. SOCIALINIŲ VERTYBI Ų TURINYS IR APIBR öŽIMAS 

Aptarus bendrosios vertybių sampratos niuansus, socialinių vertybių apibr÷žimo klausimas gali 

atrodyti santykinai paprastas – tiesiog reik÷tų sukonkretinti turinio aspektą bendrajame vertybių 

apibr÷žime. Tačiau tai būtų paviršutiniškas sprendimas, nes peržvelgus mokslinę literatūrą 
akivaizdus taptų faktas, kad, pirma, n÷ra vieningo sutarimo, koks turinys priskirtinas socialin÷ms 

vertyb÷ms. Be to, tai, kas vienų autorių vadinama tiesiog vertyb÷mis, kiti autoriai įvardija 

socialin÷mis vertyb÷mis. Ir, maža to, socialinių mokslų diskurse egzistuoja daugelis kitų 

„konkuruojančių epitetų“ konkretinančių bendrąją vertybių sampratą. Taigi šiame poskyryje, prieš 

konkrečiai apibr÷žiant socialines vertybes, bus pristatyti skirtingi požiūriai į tai, kas, apskritai, 

laikoma socialinių vertybių „turiniu“, ir bandoma išnarplioti galimus panašiai įvardijamų vertybių 

sampratų persipynimus. Bendrąja prasme toliau diskutuojama apie tai, kokį atspalvį tiriamų 

subjektų susikurtų ar perimtų abstrakčių įsitikinimų apie tai, kas pageidautina ar nepageidautina 

turiniui suteikia sąvoka „socialinis“ ir kaip šis terminas gali būti atskirtas nuo kitų panašių vertybių 

sąvokos pažyminių. 

                                                
39 Išskyrus galbūt tai, kad vertyb÷s turi fenomenologinį „objektyvaus būtinumo“ atspalvį, apie kurį buvo kalb÷ta 
aptariant „pageidautino“ sąvoką. 
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Skirtingus požiūrius į socialinių vertybių „turinį“ gana taikliai apibendrino JAV sociologas 

R.Williamsas40, išskyręs keturias socialinių vertybių apibr÷žimo „kryptis“ (tiesa, labai 

nepl÷todamas savo argumentų41): 

1. Kolektyvo kaip visumos gerovę didinančios ar jos palaikymui būtinos vertyb÷s. 

2. Asmenin÷s elgsenos socialin÷je sąveikoje modelius ar tikslus konstituojančios vertyb÷s. 

3. Tam tikro socialinio junginio nariams bendros vertyb÷s. 

4. Suvokimai apie pageidautiną socialin÷s sistemos būvį42 (Williams Jr., 1960, p. 400). 

Atidžiai peržvelgus išskirtąsias „kryptis“ gana akivaizdu, kad pirmoji ir paskutinioji beveik niekuo 

nesiskiria. Galima sakyti, kad pirmoji samprata patikslina ir sukonkretina ketvirtąją, kuri įkelta iš 

T.Parsonso abstrakčių samprotavimų apie socialines vertybes (žr. Parsons, 1969 [1968]). Kitą gana 

tiesią išvadą galima padaryti ir d÷l trečiosios „krypties“. Šiuo atveju akivaizdu, kad taip 

suprantamos socialin÷s vertyb÷s negali būti logiškai atskirtos nuo kitokio pobūdžio vertybių. Kitaip 

tariant bet kokio pobūdžio vertyb÷s gali būti socialin÷s, jei jos kokiu nors būdu tampa bendromis 

tam tikro socialinio vieneto nariams. Taigi, pavyzdžiui, vertyb÷ „išganymas po mirties“ (gana 

klasikinis pavyzdys empiriniuose vertybių tyrimuose, žr., pavyzdžiui, Rokeach, 1973) gali būti 

bendra tam tikro socialinio junginio nariams. Tačiau ar ją galima laikyti socialine, jei ji susijusi su 

asmeniniu, o ne to socialinio junginio „išganymu po mirties“ (be to, jei socialinis junginys ir gali 

„mirti“, tai kaip jis gali būti „išganytas“..?). Tokie prieštaravimai verčia atmesti šią apibr÷žimo 

„krypt į“43. Galiausiai reikia įvertinti ir antrąją (pagal R.Williamsą) samprotavimų apie socialinių 

vertybių pobūdį „linij ą“. Iš karto krinta į akis tai, kad kalbama apie asmeninę elgseną (tiksliau, jos 

modelių ir tikslų pagrindu esančias vertybes), taigi atrodytų, kad tokia (asmeninio pobūdžio) 

samprata netur÷tų būti vartojama apibr÷žiant socialines vertybes. Kita vertus, čia papildomai įvedamas socialinis asmenin÷s elgsenos kontekstas, kuris tur÷tų suteikti reikiamą išskirtinį pobūdį 
taip apibr÷žiamai socialinių vertybių sąvokai. Tačiau akivaizdu ir tai, kad asmenin÷ elgsena 

(socialine prasme) negali vykti jokioje kitokioje „aplinkoje“ tik socialin÷je44 (taip apibr÷žime 

pranyksta išskirtinumo aspektas), taigi toks argumentas neapginamas ir antroji bandymų apibr÷žti 

socialines vertybes „kryptis“ turi būti atmesta kaip netinkama. Tuo tarpu, pirmojoje ir 
                                                
40 Aišku, egzistuoja ir kitų bandymų. Lietuvos kontekste pamin÷tinos J.Leonavičiaus „Sociologijos žodyne“ išskirtos 
dvi „kryptys“, kurias galima būtų prilyginti R.Williamso pirmajai ir antrajai (žr. Leonavičius, 1993, p. 226). Tiesa, 
„lietuviškieji“ bandymai gerokai „išskydę“ ir siauresnio masto. 
41 Be to, kalb÷damas apie socialines vertybes šis autorius skirtingose publikacijose gindavo skirtingas sampratas (plg. 
Williams Jr., 1960, p. 399-409; Williams Jr., 1979). 
42 Originalo kalba: „1) conducive or essential to the welfare of a collectivity taken as a whole; 2) constituting models or 
goals of personal behavior in social interaction; 3) common to the members of a given social aggregate; 4) conceptions 
of the desirable state of the social system“. 
43 Be to, tam tikro socialinio vieneto (paprastai, „kultūros“, visuomen÷s ar valstybinio darinio) nariams bendros 
vertyb÷s moksliniuose diskursuose dažniausiai įvardijamos kultūros vertyb÷mis. Apie tai bus kalbama toliau. 
44 Panašiai samprotavo dar M.Weberis (žr. Parsons, 1964 [1947], p. 88). 
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paskutiniojoje apibr÷žimo „kryptyje“ galima nurodyti išskirtinį pobūdį – grup÷s, kolektyvo, 

institucijos, socialin÷s sistemos ar visuomen÷s kaip visumų (o ne atskirų asmenų) veikimo būdus, 

principus, tikslus ir idealus – kas leidžia šių „krypčių“ apimtyje esančias id÷jas laikyti čia išvedamo 

socialinių vertybių apibr÷žimo atspirties tašku. Aišku, tai jokiu būdu nereiškia, kad galutinai 

susidorota su apibr÷žimo klausimu. 

Toliau reikia atkreipti d÷mesį į tai, kad dažnai mokslininkai nesivargina išaiškinti savo vartojamų 

sąvokų sampratų, taigi vertybių sąvoka (be pažymimųjų terminų) vartojama žymint asmenines, 

grupines, kolektyvines, socialines, visuomen÷s, kultūros, politines ir kitokio pobūdžio vertybes. 

Šiuo atveju gana tipiškas pavyzdys – R.Ingleharto tyrimai. Juose vertybių sąvoka iš pradžių 

„ap÷m÷“ socialines-politines vertybes (Inglehart, 1971; Inglehart, 1977; Inglehart, 1990), o po to, – 

statistiškai išskiriamas skirtingo pobūdžio nuostatų latentines struktūras (Inglehart, 1997; Inglehart 

ir Baker, 2000; Welzel, Inglehart ir kt., 2003). Tačiau paprastai niekada nebūdavo stengiamasi 

tiksliau apibr÷žti, kas turima galvoje, matyt, pasikliaujant tuo, kad empirinio tyrimo 

instrumentarijus pateikia visus atsakymus į galinčius iškilti klausimus. Aišku, instrumentarijus 

visada pateikia galutinius atsakymus, kas buvo tirta, ir apie ką tiksliai „kalba“ tyrimo rezultatai. 

Tačiau tokiu atveju susiduriama su teorijos (sąvokų ir postuluojamų jų tarpusavio sąryšių) ir jos 

probleminių aspektų tyrimo instrumentarijaus kongruencijos problema, apie kurią dar pra÷jusio 

amžiaus viduryje kalb÷jo žymus JAV sociologas H.Blumeris (Blumer, 1954). Grubiai tariant, tą patį 
probleminį aspektą galima tirti gan÷tinai skirtingo pobūdžio instrumentais, paprastai per daug 

neatsižvelgiant į instrumentarijų skirtingumo „pasekmes“ (pavyzdžiui, ar galima sutapatinti šalies 

ekonominio išsivystymo lygmens (ekonomin÷s aplinkos socializacijos metu ir v÷liau) įtaką 

asmenin÷ms ir socialin÷ms nuostatoms, teb÷ra R.Ingleharto darbuose skubaus atsakymo 

reikalaujantis klausimas). Yra ir daugiau tyrin÷jimų, kuriuose vertybių sąvoka vartojama be 

pažymimojo termino, ir kuriose tokia sąvoka vartojama kontekste, kuris šioje disertacijoje 

suprantamas kaip „socialinis“. Tai ypač tinka, kalbant apie darbus politologijos (beje, R.Inglehartas 

taip pat politologas pagal išsilavinimą) srityje. Taigi, akivaizdu, kad vertybių sąvokos vartojimas 

socialinių mokslų diskurse be jokio pažymimojo žodžio įneša daug painiavos bei neaiškumų. Kita 

vertus, ir tokiuose tyrimuose yra daug vertingų įžvalgų, taigi jie netur÷tų būti iš anksto „nurašyti“. 

Tiesiog jų analiz÷ tur÷tų būti labiau atidi. 

Galiausiai, prieš pateikiant galutinį socialinių vertybių apibr÷žimą, reikia aptarti kitas galimai 

panašias sąvokas ir pabandyti pateikti tinkamus atskyrimo požymius. Pirmiausiai, šiuo atveju 

atkreiptinas d÷mesys į vadinamąsias „kultūrines vertybes45“ (žr., pavyzdžiui, Albert, 1972 [1968]; 

                                                
45 Šiuo atveju „kultūrinių“ vertybių samprata netur÷tų būti painiojama su vertinamais dvasin÷s kultūros objektais 
(pavyzdžiui, vertingais dail÷s, muzikos, literatūros ir pan. kūriniais). „Kultūrin÷s“ vertyb÷s, suprantant jas taip, kaip jos 
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Schwartz, 1997; Hofstede, 2001). Nepaisant skirtingų šios sąvokos sampratų įvairių mokslininkų 

diskursuose, galima teigti, kad taip įvardijamos tam tikro plataus masto visuomeninio darinio 

(paprastai valstyb÷s arba tautin÷s ar religin÷s grup÷s) nariams bendros vertyb÷s. Akivaizdu, kad čia 

turima galvoje tokia situacija, kurioje kokių nors (asmeninių, darbo, socialinių ir pan.) vertybių 

bendrumą lemia gyvenimas (bendra patirtis) tam tikroje visuomen÷je. Taigi šią sampratą tiksliau 

atspind÷tų „kultūros sąlygotų vertybių“ sąvoka (panašiai galima būtų išskirti „lyties sąlygotas 

vertybes“, „amžiaus sąlygotas vertybes“, „socialinio statuso sąlygotas vertybes“ ir pan.). Tačiau 

tokia samprata priežastinius ryšius įpainiotų į sąvokinį reiškinio apibr÷žimą, kas n÷ra priimtina, nes 

tai – empirinio tyrimo klausimas. Kaip bebūtų, ši sąvoka turi užuominų apie tam tikros plataus 

masto žmonių grup÷s nariams bendras vertybes, kas reikalauja pateikti skirtingumo nuo socialinių 

vertybių kriterijų. Pagrįstai galima teigti, kad socialin÷s vertyb÷s nuo kultūrinių skiriasi tuo, jog 

pirmosios nebūtinai turi būti (bent jau ne analitiškai) bendros tam tikros plataus masto žmonių 

grup÷s nariams46, t.y. tai pačiai plataus masto grupei gali priklausyti skirtingas socialines vertybes 

turintys žmon÷s. 

Kita šiame kontekste aptartina sąvoka yra grupin÷s, kolektyvin÷s, organizacin÷s ir pan. vertyb÷s, 

kurias bendrai galima būtų įvardyti „institucin÷mis“. Šiuo atveju kalbama apie žmonių grupių, 

kurios yra sąmoningai sukurtos kaip tam tikri kolektyvai siekti tam tikrų tikslų ir atlikti tam tikras 

funkcijas, vertybes. Taigi institucin÷s vertyb÷s atspindi ne atskirų tai institucijai priklausančių narių 

vertybes ar jų kokį nors bendrumą, o žmonių sukurtai institucijai priskiriamas vertybes, kuriomis, jų 

manymu, turi būti vadovaujamasi tų institucijų veikloje. Čia v÷lgi gali kilti klausimas d÷l tokių 

vertybių skirtingumo nuo socialinių, nes ir vienu, ir kitu atveju žmon÷s „deleguoja“ kolektyvams 

(grup÷ms) tam tikrų vertybių „užtikrinimą“. Problemin÷s situacijos sprendimo raktas yra kolektyvo 

(grup÷s) mastas ir profilis. Institucin÷mis vertyb÷mis apibr÷žiamos santykinai mažiems ir siauro 

profilio kolektyvams (grup÷ms) priskiriamos vertyb÷s, o socialin÷mis – santykinai dideliems ir 

plataus profilio, „funkciškai autonomiškiems“ (sekant struktūrinio funkcionalizmo tradicija, žr. 

Parsons, 1951) kolektyvams – subvastybiniams, valstybiniams, ir viršvastybiniams 

(tarpvalstybiniams) dariniams – žmonių „deleguojamos“ vertyb÷s. Paprastai formaliai institucijos 

priklauso plataus masto socialinių darinių jurisdikcijai, t.y. veikia tų socialinių darinių „viduje“. 

Aišku, egzistuoja tarptautinių institucijų, kurios funkciškai orientuojasi net į visą žmoniją, tačiau 

tokiais atvejais (kaip ir mažesnio masto institucijų atveju) jų specializacija yra gana siaura 

(pavyzdžiui, „Greenpeace“, „Raudonasis kryžius“, „Caritas“ ir pan.). Taigi socialin÷s vertyb÷s 

                                                                                                                                                            
paprastai vartojamos lietuviškajame diskurse, priešinamos „materialin÷ms“ vertyb÷ms (vertinamiems materialin÷s 
kultūros objektams, pavyzdžiui, brangiam kilnojamam ar nekilnojamam turtui, brangioms technologijoms ir pan.). 
46 Tokia socialinių vertybių samprata skiriasi nuo pateikiamos, pavyzdžiui, R.Williamso (žr. Williams Jr., 1960, p. 399-
409) ar D.Karpo (Karp, 2000) darbuose. 
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„projektuojamos“ 47 į valstybių, jų viduje esančių santykinai autonomiškų darinių (rajonų, apskričių 

ar apylinkių) ar tarpvalstybinių (federacinių) junginių veikimo sferą. 
Taip suprantant socialines vertybes kyla kita „gr÷sm÷“ – sukergti jas į vieną vietą su politin÷mis, 

visuomenin÷mis, ekonomin÷mis ir pan. pobūdžio vertyb÷mis48. Pastarosios, kaip sufleruoja 

pažymintieji terminai, atspindi vertybes, kuriomis, žmonių nuomone, tur÷tų būti vadovaujamasi tam 

tikrose socialinio gyvenimo srityse (arba laukuose, erdv÷se sekant prancūzų sociologo P.Bourdieu 

logika, žr. Bourdieu, 1984). Iš tikrųjų, socialinių vertybių samprata savyje talpina šio pobūdžio 

vertybes, tačiau tik tais atvejais, jei jos sietinos su plataus masto ir profilio socialinių darinių tam 

tikrose gyvenimo sferose turinčiais egzistuoti imperatyvais, t.y tokiais atvejais, kai politika, 

ekonomika, menas, mokslas ir pan. priskirtini valstybiniam, savivaldos ar tarptautiniam lygmeniui. 

Taigi tam tikro valstybinio darinio socialin÷s vertyb÷s apims ir politines, ir ekonomines, ir 

kultūrines, ir mokslines, ir kitas panašaus pobūdžio tos šalies (kaip socialin÷s sistemos, santykinai 

autonomiškos, plataus masto ir profilio visumos) vertybes. Tiesa, kiekviena iš tų sričių turi savo 

konkretų „turinį“, tačiau jei yra projektuojamos tam tikro sociumo (subvalstybinio, valstybinio ar 

tarpvalstybinio) atžvilgiu, tai patenka į socialinių vertybių „apimtį“. 
Dabar jau galima imtis užduoties pateikti įmanomai tikslų socialinių vertybių apibr÷žimą. Kaip 

buvo parodyta šio poskyrio diskusijoje socialin÷s vertyb÷s negali būti painiojamos su kolektyvų 

nariams bendromis, tačiau vis d÷lto asmenin÷mis, „kultūrin÷mis“ vertyb÷mis. Jos n÷ra ir 

institucin÷s (tam tikroms konkrečioms grup÷ms, kolektyvams ar institucijoms priskiriamos) 

vertyb÷s, nes savo pobūdžiu yra platesnio masto ir profilio. Galiausiai jos tiesiogiai netapatintinos ir 

su konkretesnio turinio politin÷mis, ekonomin÷mis, visuomenin÷mis, mokslin÷mis ir pan. 

vertyb÷mis, nes jas (jei jos projektuojamos plataus masto ir profilio sociumo atžvilgiu) talpina savo 

apibr÷žime. Pastaroji „projekcija“ kaip tik ir sudaro socialinių vertybių esmę, suteikianti jų 

sampratai išskirtinumo aspektą kitokio pobūdžio vertybių atžvilgiu. Ši pozicija iš esm÷s labiausiai 

paremta T.Parsonso ir V.Braitwaite argumentais, nors ją epizodiškai palaiko ir kiti autoriai (žr., 

pavyzdžiui, Williams Jr., 1960, p. 400; Rokeach, 1979a; Karalius, 1994; Marini, 2000; Greenbank, 

2003). T.Parsonsas teigia, kad vertinimo procese nustatomas tam tikras santykis tarp veiksmų 

atlik÷jų ir objektų. Socialin÷s sistemos atveju jos dalyviai (subjektai) vertina socialinę sistemą 

(objektą), kurioje patys aktyviai veikia, t.y. jų vertinimo objektas yra pati socialin÷ sistema. Taigi 

„ tam tikros visuomen÷s struktūrą sudarančios vertyb÷s yra suvokimai apie pageidautiną visuomen÷s 

tipą, kuriuos „turi“ tos visuomen÷s nariai ir vartoja juos vertindami tą visuomenę, kuriai jie 

                                                
47 M.Marini tokį „projektavimą“ įvardina vertyb÷s objektu (angl. „object unit“) (žr. Marini, 2000, p. 2830) 
48 Apie tokio pobūdžio vertybes kalba, pavyzdžiui, M.Rokeachas, kuris, tiesa, vartoja kiek kitokį apibendrinantį terminą 
– „institucin÷s vertyb÷s“ (žr. Rokeach, 1979a). Pastarajam šioje disertacijoje priskirta kitokia, manyčiau, lietuviškame 
kontekste aiškesn÷ reikšm÷. 
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priklauso49“ (Parsons, 1969 [1968], p. 441). Kiek kitaip, tačiau iš esm÷s panašiai argumentuoja ir 

V.Braithwaite, kuri teigia, kad vertyb÷s gali būti suvokiamos „mikro“ ir „makro“ lygmenimis. 

Asmens elgsenos (mikro) lygmenyje vertyb÷s kaip įsiasmeninti standartai skatina derinti 

asmeninius poreikius su socialinio gyvenimo reikalavimais. Bendrąja prasme, vertyb÷s žmon÷ms 

leidžia vienaip ar kitaip įvertinti savo veiksmų alternatyvas. Kultūrinių reiškinių (makro) lygmenyje 

vertyb÷s yra bendros sampratos, kurios įprasmina, tvarko ir integruoja socialinį gyvenimą. Kitaip 

sakant, asmenin÷s vertyb÷s susijusios su elgsenos tikslais ir būdais, kuriais žmon÷s gali vadovautis 

jų pačių asmeniniame gyvenime, kaip pavyzdžiui, „išmintis“, „gerov÷“, „dosnumas“, 

„patikimumas“, o socialin÷s vertyb÷s – su tikslais, kurių, tų žmonių manymu, turi siekti jų 

gyvenama visuomen÷, kaip pavyzdžiui, „taika pasaulyje“, „nacionalinis saugumas“, „šalies 

ekonominis išsivystymas“ (Braithwaite ir Blamey, 1998). Taigi socialinių vertybių samprata savyje 

derina tuos aspektus, kurie, pagal R.Williamso tipologiją, priskirtini pirmajai ir ketvirtajai jo 

išskirtai socialinių vertybių apibr÷žimo „krypčiai“. Bendriausia prasme, tai suvokimai apie 

pageidautinas visuomen÷s formas ar būvį, o, konkrečiau, – įsitikinimai apie tam tikro sociumo 

sutvarkymo būdus, jo veikimo principus, „tikslus“, jo gerovę didinančius ar palaikančius veiksnius. 

Pasitelkiant disertacijoje išgrynintą bendrąją vertybių sampratą ir ją perfrazuojant einamajame 

kontekste galima būtų patiekti tokį galutinį socialinių vertybių apibr÷žimą: socialin÷s vertyb÷s yra 

konkretaus tiriamo subjekto susikurti ar perimti abstraktūs įsitikinimai apie tai, kas pageidautina 

arba nepageidautina gyvenamo plataus masto ir profilio sociumo atžvilgiu. 

1.1.3. SOCIALINIŲ VERTYBI Ų TYRIM Ų SPEKTRAS 

Kaip jau min÷ta, socialinių vertybių termino mokslin÷je literatūroje vartojimas n÷ra 

vienareikšmiškas, o tai kas šioje disertacijoje įvardijama socialinių vertybių terminu, kitose 

studijose vadinama politin÷mis vertyb÷mis arba tiesiog vertyb÷mis. Visų studijų, kuriose 

nagrin÷jama socialinių vertybių problematika (tiesiogiai ir netiesiogiai), aptarti neįmanoma, taigi čia 

bus pristatomi tik reikšmingiausi darbai – tur÷ję didžiausią rezonansą arba labiausiai išpl÷toję 

konceptualinį ir metodologinį aparatą (ypač jei tai buvo kiekybin÷ turinio analiz÷). 
Empirinių vertybių tyrimų pradžia siejama su L.Thurstone studijomis trečiajame pra÷jusio amžiaus 

dešimtmetyje ir G.Allporto bei kolegų „Vertybių studijomis“ prad÷tomis ketvirtajame 

dešimtmetyje. Kitos gana įdomios pirmeiviškos kryptys buvo Ch.Morriso „Gyvenimo būdų“ 

analiz÷ bei F.Kluckhohn ir kolegų išpl÷tota „Vertybinių orientacijų metodika“. Tačiau socialinių 

vertybių tyrimų spektro pristatymą nor÷čiau prad÷ti nuo JAV politologo H.Lasswello vertybių 

                                                
49 Originalo kalba: „The values that come to be constitutive of the structure of a societal system are, then, the 
conceptions of the desirable type of society held by the members of the society of reference and applied to the particular 
society of which they are members“ (išskirta T.Parsonso). 
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tyrin÷jimų apžvalgos, kuri labai svarbi metodologiniu požiūriu – šio autoriaus tyrimai buvo ir teb÷ra 

vieni iš labiausiai išpl÷totų vertybių tyrimų, kuriuose taikomas kiekybin÷s turinio analiz÷s 

metodas50. Jau viename iš pirmų savo veikalų „Politika: Kas ką kada ir kaip gauna“ (1936) 

H.Lasswellas nurod÷, kad politika yra įtakos visuomeninių vertybių-g÷rybių perskirstymui darymas 

ir tur÷jimas (Lasswell, 1950 [1936], p. 3). Tie, kas gauna ir turi daugiausiai vertybių, yra elitas, o 

tie, kam tenka „likusios“ g÷ryb÷s, yra mas÷s. Visuomen÷je cirkuliuojančios vertyb÷s-g÷ryb÷s yra 

skaitymasis (angl. „deference“), pajamos (angl. „income“) ir saugumas (angl. „safety“). Iš esm÷s 

tokia politikos ir vertybinių procesų samprata šis mokslininkas vadovavosi ir tolesniuose darbuose, 

o viena iš jo tyrimų sričių tapo vertybių-g÷rybių visuomen÷je pa(si)skirstymo analiz÷. Tuo tikslu 

H.Lasswellas sukūr÷ teorinę ir metodologinę programą. Teorin÷ dalis buvo pristatyta monografijoje 

„Galia ir visuomen÷“ (1950), kurios bendraautorius buvo filosofas A.Kaplanas, o v÷liau sukurtas ir 

metodologinis instrumentas – „Lasswello vertybių žodynas“51. Taigi kokie tos programos 

pagrindiniai principai ir dedamosios? 

Vertybes H.Lasswellas suvok÷ kaip g÷rybes – siekiamybes ar tikslus: „jei X vertina Y, tai X daro 

taip, kad gal÷tų įsisavinti Y“ 52. Vertyb÷s gali būti arba patys vertinami objektai, arba vertinamos 

priemon÷s vedančios link objektų. Vertybin÷s orientacijos yra vertinimo veiksmai atspindintys 

individo savastį (ar grup÷s charakterį). Viešai išreikštos vertybin÷s orientacijos yra teiginiai apie 

poreikius (angl. „demand statements“), o šiuose teiginiuose naudojami simboliai atspindi vertybes. 

Simboliai savo ruožtu yra visokie objektai, turintys prasmę ar reikšmę (pavyzdžiui, lingvistiniai 

simboliai – žodžiai – arba materialūs simboliai – v÷liava). Taigi simboliai, ypač lingvistiniai, yra 

vertybių atspindžiai, o nagrin÷jant politinių partijų programas, valstybių konstitucijas, žiniasklaidos 

turinį ar lyderių kalbas (šiuose tekstuose dominuoja teiginiai apie poreikius, kuriuose itin gausu 

simbolių – lingvistinių vertybių-g÷rybių atspindžių) galima aprašyti vertybių sklaidą ir kaitą laike. 

Vertybin÷ orientacija iš esm÷s yra ne individuali, o socialin÷ kategorija: ne atskiras ego (veik÷jas 

vartojantis simbolius), o tik įvairiomis tapatyb÷mis nusakomas asmuo (angl. „self“) – studentas, 

darbininkas, lietuvis ir pan. – gali tur÷ti vienokį ar kitokį vertybių-g÷rybių rinkinį. Bendrija pagal 

poreikius (angl. „demand aggregate“) apima neorganizuotus individus turinčius tuos pačius 

poreikius, taigi asmenis, kurie nors ir neatlieka veiklos kartu, tačiau tiems patiems asmenims 

reikalauja tų pačių vertybių-g÷rybių. Poreikio mastą (bent jau iš dalies) atspindi jo kartojimo 

dažnumas, o poreikių, tapatybių ir lūkesčių sankloda sudaro perspektyvą – tam tikros tapatyb÷s, tam 

tikri poreikiai ir tam tikri lūkesčiai yra linkę sietis tarpusavyje. Kita vertus, perspektyva neturi būti 

                                                
50 Svarbiausi H.Laswello sek÷jai yra R.P.Weberis ir J. Zvi Namenwithas (žr. Namenwirth ir Weber, 1987). Žinoma, 
buvo ir kitų ankstyvų (socialinių) vertybių raiškos (politiniame) diskurse tyrimų (žr., pavyzdžiui, Angell, 1964; Prothro, 
1956). Tačiau dauguma iš jų buvo vienkartiniai ir netur÷jo tęstinumo. 
51 Dabar jis sudaro kiekybin÷s turinio analiz÷s programinio paketo „The General Inquirer“ dalį, žr. 
http://www.wjh.harvard.edu/~inquirer/. 
52 Čia ir toliau remiuosi (Lasswell ir Kaplan, 1998 [1950]). 
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logiškai vientisa, ir tik kartais tokia esti. Nors „Galioje ir visuomen÷je“ dar nelabai užtikrintai53, 

H.Lasswellas išskyr÷ dvi vertybių-g÷rybių grupes: gerov÷s (angl. „welfare“) ir skaitymosi (angl. 

„deference“). Pirmajai grupei priklauso vertyb÷s-g÷ryb÷s, kurių tur÷jimas būtinas fiziniam asmens 

aktyvumo palaikymui: gerbūvis (angl. „well-being“), susijęs su organizmo sveikata ir saugumu, 

turtas (angl. „wealth“), susijęs su pajamomis, gabumai (angl. „skill“), susiję su geb÷jimu gerai 

atlikti bet kokio pobūdžio veiklą (meninę, amatų, prekybos ar pan.), ir žinojimas (angl. 

„enlightment“), susijęs su asmeninių ir kultūrinių santykių pažinimu, įžvalga bei informacija. 

Antrajai grupei priklauso vertyb÷s-g÷ryb÷s, kurios susijusios su savo ar kitų asmenų veiksmų ÷mimu dom÷n: galia (angl. „power“), susijusi su turima ir daroma įtaka kitų veiklai, pagarba (angl. 

„respect“), susijusi su statusu, garbe, pripažinimu, prestižu, reputacija ir pan., teisumas (angl. 

„rectitude“), susijęs su moralin÷mis vertyb÷mis – dorybe, gerumu, teisingumu ir pan., bei emocinis 

ryšys (angl. „affection“), susijęs su meile ir draugyste. Mokslininko teigimu, negalima a priori 

pasakyti, kurios vertyb÷s ir kiek svarbios yra tam tikriems asmenybių ar jų grupių tipams, tai – 

empirinis klausimas. Kita vertus, egzistuoja vertybių sanklodos būdingos tam tikroms grup÷ms ir 

net tam tikriems asmenybių tipams. Apskritai, socialinis procesas H.Lasswellui yra visų visuomenei 

svarbių vertybinių procesų visuma, tod÷l vertybių tyrimai turi užimti vieną iš pagrindinių vietų 

socialiniuose moksluose. Šiuo požiūriu jo pagrindin÷je dom÷jimosi srityje – politikos tyrimuose – 

vertybių ir jų pa(si)skirstymo analiz÷ kaip tik ir už÷m÷ tokią vietą. Įtaka ir galia – politikos proceso 

kertiniai elementai – yra tiesiogiai susiję su vertybių pa(si)skirstymu visuomen÷je. 

H.Lasswellas taip pat atkreip÷ d÷mesį į tai, kad kiekvienoje visuomen÷je vertyb÷s formuojamos ir 

paskirstomos pagal tam tikrus daugiau ar mažiau savitus modelius (angl. „institutions“). Tokie 

modeliai apima ir komunikaciją, kuri pasitelkiama socialinio tinklo vientisumo palaikymui. 

Komunikacija šiuo atveju įvardijama kaip ideologija, kuri politin÷je sferoje susideda iš politin÷s 

doktrinos (pvz., individualizmo filosofijos), politinių formuluočių (pvz., Konstitucijos straipsnių) ir 

politin÷s frazeologijos (pvz., tipinių anekdotų). Atskira ideologija yra bet kurios visuomen÷s 

bendrojo mito dalis: kai kurios ideologijos yra dominuojančios, kitos oponuojančios, bet kartu 

sudaro bendrąjį visuomen÷s mitą (Lasswell, 1966 [1948], p. 183-184; Pool, Lasswell ir kt., 1970 

[1955], p. 11-13). Mitu (nesuteikiant sąvokai neigiamos „išsigalvojimo“ konotacijos) ši kategorija 

vadinama d÷l to, jog tai įsitikinimų ir nuostatų rinkinys, kuriam nekeliama nei teorinio, nei 

empirinio tikrumo sąlyga54. Juo tikima, arba ne, o pagrindinį vaidmenį jame atlieka simboliai, 

kuriais tik÷jimas ir pats mitas grindžiamas. Būtent tiriant simbolius (kurie kaip jau anksčiau min÷ta 

yra vertybių atspindžiai), kurie sudaro mitą ir išreiškiami bei platinami komunikacijos pagalba, 

                                                
53 V÷lesniuose veikaluose šis skirstymas vadinamas „išsamia visų galimų vertybių-g÷rybių tipologija“ (žr. Namenwirth 
ir Lasswell, 1970). 
54 Autorius šią sąvoką pasirinko iš daugelio kitų: „balto melo“, ideologijos, politin÷s formuluot÷s, „liekanų“, utopijos ir 
pan. (žr. Lasswell, 1965 [1949], p. 10). 



 

 36 

galima analizuoti dominuojančias tam tikroje visuomen÷je vertybių sanklodas. Šioms studijoms, 

kurias kai kurie autoriai įvardija kaip „simbolin÷s aplinkos tyrimus“ (Janowitz, 1969), H.Lasswellas 

skyr÷ ne vienerius savo darbo metus. 

Vienas pirmųjų bandymų šioje srityje buvo Antrojo pasaulinio karo metų propagandos tyrimai55, 

kurie buvo atliekami JAV Kongreso bibliotekoje. Būtent šie tyrimai, apibendrinti studijoje 

„Politikos kalba“ (1949), dav÷ didžiausią postūmį vienam iš socialinių mokslų tyrimų metodų – 

kiekybinei turinio analizei. Jau tuo metu H.Lasswellas su kolegomis ÷m÷si kurti pagrindinių 

politinių simbolių tyrimo strategiją, kurią galutinai įgyvendino dirbdamas Stanfordo (JAV) 

universiteto Hooverio instituto bibliotekos vykdomame RADIR (Tarptautinių santykių revoliucijos 

ir vystymosi) projekte. Visi šių tyrimų rezultatai viename leidinyje iš÷jo 1970 m. ir buvo pavadinti 

„Prestižin÷ spauda: Lyginamoji politinių simbolių analiz÷“. Šis pavadinimas geriausiai atsispindi 

esminius strategijos akcentus: analizuojami prestižiniai dienraščiai, o juose ieškoma pagrindinių 

politinių simbolių56. Būtent šiems dviems aspektams H.Lasswellas ir skirdavo daugiausiai d÷mesio 

planuodamas savo tyrimus: kas (kokie tekstai) yra informacijos šaltinis ir ko (kokių simbolinių 

sąvokų) tame šaltinyje bus ieškoma. RADIR projekto atveju tekstiniais šaltiniais tapo prestižiniai 

dienraščiai57, nes jie atspindi nuolatinius pokyčius, yra gausus tekstinis šaltinis ir geriausiai tinka 

tarpvalstybiniams tyrimams d÷l savo santykin÷s svarbos visuomeniniame gyvenime58. H.Lasswello 

manymu, prestižiniai dienraščiai59 ir apskritai elitas, geriausiai atspindi visuomen÷s vertybinę raidą 

(Lasswell ir Satish, 1969, p. 10). D÷l tokios prieigos jis dažnai buvo kaltinamas elitizmu, nors 

daugumoje savo veikalų neig÷, tokius savo polinkius. Nesiveliant į diskusiją apie elito sąvoką 
galima pasakyti, kad H.Lasswello elito sąvoka buvo panašesn÷ į lyderių sąvoką. Lyderiai pagal jį 
buvo ne kažkokių išskirtinių savybių tur÷tojai, o daugiausiai vertybių-g÷rybių įgiję subjektai. Tuo 

požiūriu, kiekvienas gali tapti elito nariu. Maža to, demokratin÷je visuomen÷je politikos lyderiai – 

elitas – yra renkami visuomen÷s ir jai atskaitingi. Taigi jie turi atspind÷ti „liaudies balsą“, jei nori 

patekti ir išsilaikyti valdžioje: jų viešai deklaruojamos vertyb÷s turi būti artimos visuomen÷s 

(masių) vertyb÷ms. 

                                                
55 Savo daktaro disertacijoje „Propagandos technika Pasauliniame kare“ (1927) H.Lasswellas tyrin÷jo Pirmojo 
pasaulinio karo propagandą. 
56 RADIR projekte buvo tyrin÷jama „mūsų laikų pasaulin÷ revoliucija“. Tyrimai ap÷m÷ 60 metų (1890-1950), penkias 
šalis (Jungtinę Karalystę, Rusiją, Prancūziją, Vokietiją ir JAV), kuriose atrinkti prestižiniai spaudiniai (pvz.: 
„Известия“, „Le Monde“, „Frankfurter Zeitung“, „The Times“, „The New York Times“) ir analizuoti jų redakciniai 
straipsniai. Tirta pagrindinių politinių sąvokų (susijusių su demokratija, autoritarizmu, prievarta, taika ir pan.) iškilimas 
ir dingimas. 
57 Prestižiniai dienraščiai tekstinių duomenų šaltiniu buvo pasirenkami ir v÷liau (žr., pavyzdžiui. Lasswell ir Satish, 
1969). Beje, ši tradicija tiriant kultūrinius ir vertybinius procesus visuomen÷je šiuo metu yra populiariausia. 
58 (Pool, Lasswell ir kt., 1970 [1955]). p. 16-17. Kiti šaltiniai (parlamento debatai, partijų programos, valstyb÷s galvų 
pasisakymai ir pan.) d÷l įvairių priežasčių buvo atmesti. 
59 Paprasčiausias prestižinio dienraščio apibr÷žimas būtų toks: aukštesnius standartus, visuomeninę atsakomybę 
deklaruojantis laikraštis ir tuo besiskiriantis nuo „geltonosios spaudos“ 
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Pagrindiniai politiniai simboliai analizei buvo pasirinkti d÷l jų svarbos socialiniam procesui ir 

vertybinei visuomen÷s raidai. Galima tik pridurti, kad anot H.Lasswello, jie atlieka ir socializacijos 

bei visuomen÷s „klijų“ funkciją: „pagrindiniai simboliai yra giliai įausti į politin÷s bendruomen÷s 

audinį, nes jie patenka į kiekvieno, nepaisant jo statuso, patirtis. Pagrindiniai simboliai yra 

prisirišimo židiniai vienijantys jaunus ir senus, „žmones iš gatv÷s“ ir ekspertus, filosofus ir 

teisininkus, mąstytojus ir praktikus. Bendras doktrinų, formuluočių ir frazeologijos vardiklis yra 

pagrindiniai simboliai. Vienijantis simbolių vaidmuo neapsiriboja galios institucijomis. Pagrindin÷s 

bet kurios specializuotos grup÷s žodyno sąvokos gali paplisti paprastų žmonių gyvenimuose“ (Pool, 

Lasswell ir kt., 1970 [1955], p. 14). 

Vis tik, bene svarbiausia disertacijos atžvilgiu H.D.Lasswello įžvalga buvo ta, kad jo manymu, 

kiekybin÷ turinio analiz÷ yra geriausiai tinkantis instrumentas analizuoti šiuos pagrindinius 

simbolius ir jų sklaidą laike bei erdv÷je. Tam buvo būtina sudaryti kategorijų sistemą ir tuos 

pagrindinius simbolius suklasifikuoti. Tokia strategija tapo klasikine kiekybin÷je turinio analiz÷je, 

ypač atsiradus ir išplitus kompiuteriams. Tiesa, RADIR projekte tokia kategorijų sistema pilnai dar 

nebuvo sudaryta60 – nubr÷žtos tik teorin÷s gair÷s. Sukurta ji buvo tik 7 dešimtmečio pabaigoje ir 

išsamiai pristatyta empirinio tyrimo rezultatus apibendrinančioje monografijoje „Kintanti Amerikos 

vertybių kalba“ (1970). Toks ilgas laiko tarpas aiškintinas tuo, kad tuo metu H.D.Lasswellas buvo 

aktyvus ne tik politikos moksluose, bet ir teis÷s srityje, o taip pat ir politikoje. Kita vertus, atsiradę 

kompiuteriai atv÷r÷ visiškai kitas galimybes kiekybinei turinio analizei, o kartu ir pagrindinių 

simbolių analizei. Kaip tik tuo metu buvo sukurta daug bendro pobūdžio kiekybin÷s turinio analiz÷s 

žodynų61, kurie naudojami ir šiais laikais. Programinis kiekybin÷s turinio analiz÷s paketas „The 

General Inquirer“, kurio dalimi tapo ir „Lasswello vertybių žodynas“ buvo kuriamas kaip tik tuo 

metu. Kadangi tiesiogiai šis žodynas nebus taikomas disertacijoje, tai pernelyg nesukoncentruosiu 

ties jo struktūra d÷mesio. Vis tik, dera pamin÷ti, kad buvo išlaikyta pagrindin÷ žodyno struktūra62: 

dvi vertybių-g÷rybių grup÷s – skaitymasis (galia, pagarba, teisumas ir emocinis ryšys) ir gerov÷ 

(gerbūvis, turtas, gabumai, žinojimas). Kita vertus, visos kategorijos buvo suskirstytos į poklasius ir 

prid÷tos dar kelios papildomos kategorijos. Poklasiai suformuoti pagal vertybes-g÷rybes 

atspindinčių sąvokų pobūdį: ar jos atspindi vertyb÷s-g÷ryb÷s turinį (pvz.: teisumo skirstymas į etinį 
ir religinį), ar vertybinį procesą (pvz.: teisumo vertyb÷s-g÷ryb÷s įgijimas ir praradimas). Toliau, 

vertybinius procesus atspindinčios sąvokos suskirstytos į įgijimus, praradimus, dalyvius, tikslus, 

priemones ir vietas. Tuo tarpu vertybių-g÷rybių turinys suskirstytas atsižvelgiant į jų specifiką. 
Papildomos kategorijos atsirado d÷l kalbos ypatumų ir pasitelkus kitus žodynus. Tiesa, jos tiesiogiai 

                                                
60 Pagrindin÷ tema RADIR projekte buvo demokratija ir jos simboliai, šalia to buvo tiriami ir kiti su galia, saugumu, 
pagarba, pajamomis bei informacija susiję simboliai. 
61 Stanfordo politikos žodynas, Harvardo psicho-socialinis žodynas ir kiti. 
62 Čia ir toliau remiamasi (Namenwirth ir Lasswell, 1970, p. 9-12; Namenwirth ir Weber, 1987, p. 46-53). 
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neatspindi vertybių-gerybių turinio, o tik vertybinius procesus. Be to, yra neklasifikuotų sąvokų 

kategorija. Galiausiai, reikia pažym÷ti, kad login÷ schema ir simetrija sudarant žodyną nebuvo 

išlaikyta iki galo. Poklasių kiekis kategorijose yra skirtingas. Tai sąlygojo neatitikimai tarp 

formalios teorijos ir kalbos taisyklių bei praktikos. Kai kurios vertybių kategorijos logiškai yra įmanomos (pvz.: gabumų praradimas), tačiau sunku būtų rasti sąvokų kalboje, kurios jas atspindi. 

Viena vertus, tai rodo teorijos trūkumą – praktika neatspindi teorijos. Kita vertus, anot 

H.D.Lasswello (ir jo darbų tęs÷jų), tam tikrų sąvokų neegzistavimas (arba menkas kiekis) kalboje 

savaime nurodo į tai, kad tam tikros vertyb÷s-g÷ryb÷s nepatenka į bendrąjį visuomen÷s mitą ir jo 

ideologijas. Čia daroma prielaida, kad kalba yra grynai kultūrinis-visuomeninis produktas, taigi 

kokių sąvokų n÷ra joje, tokių jomis atspindimų vertybių-g÷rybių n÷ra ir visuomen÷je. 

Pabaigai reik÷tų akcentuoti, kuo H.Lasswello moksliniai darbai naudingi rašant šią disertaciją. 
Apskritai pa÷mus, jie yra atspirties taškas vertybių raiškos politiniame diskurse kiekybiniams 

tyrimams. Be to, šis autorius (ir ypač jo sek÷jai, žr. Namenwirth ir Weber, 1987) labai gerai išvyst÷ 
idealistinę tekstų ir diskursų analiz÷s prieigą. Be to, H.D.Lasswello darbai svarbūs ir metodologine 

prasme, nes nurodo kaip taikyti (kompiuterinę) kiekybinę turinio analizę. Kita vertus, šio 

mokslininko vertybių samprata yra perimta iš ekonomistų ir n÷ra tapati tai, kuri ginama šiame 

darbe. Galų gale, vertybių raiška politiniame diskurse, šio autoriaus nuomone, atspindi tikrąsias 

subjektų intencijas, atskleidžia jų idealus, taigi vadovaujamasi idealistine samprata, o apie kritinę-
materialistinę neužsimenama. 

Vis d÷lto, pagrindiniai autoriai, kurių pastangų d÷ka buvo labiausiai pasistūm÷ta į priekį empirinių 

vertybių tyrimų srityje, yra M.Rokeachas (žr. Rokeach, 1973), R.Inglehartas (žr. Inglehart, 1971; 

Inglehart, 1977; Inglehart, 1990), G.Hofstede (žr. Hofstede, 1984) ir S.Schwartzas (žr. Schwartz ir 

Bilsky, 1987; Schwartz ir Bilsky, 1990; Schwartz, 1992). Tiesa, ties socialinio pobūdžio vertybių 

tyrimu iš jų aiškiausiai susitelk÷ tik R.Inglehartas (bent jau iš pradžių) ir šiek tiek M.Rokeachas. 

M.Rokeacho linijos sek÷jai socialinių (politinių) vertybių srityje – D.Searingas (Searing, 1979) ir 

V.Braithwaite (Braithwaite ir Law, 1985; Braithwaite ir Blamey, 1998). Tuo tarpu kitų dviejų 

autorių tyrimai nors savaime įdomūs ir vertingi, tačiau neturi aiškios pozicijos socialinių vertybių 

atžvilgiu, taigi nebus plačiau pristatomi. Be to, iš politologijos srities socialinių vertybių raiškos 

politiniame diskurse tyrimų požiūriu itin svarbus yra „Lyginamasis partijų programų“ projektas 

(Budge, Robertson ir kt., 1987; Klingemann, Hofferbert ir kt., 1994; Budge, Klingemann ir kt., 

2001). Tiesa, jo ribose analizuojamos partijų programin÷s pozicijos, tačiau iš esm÷s jos glaudžiai 

persipina su socialin÷mis vertyb÷mis. 

Atsižvelgiant į istoriją, pirmiausiai reikia pristatyti R.Ingleharto darbus. Jo tyrimus vertybių srityje 

paskatino studentų protesto demonstracijos ir netradicinių įsitraukimo į politiką būdų plitimas 



 

 39 

išsivysčiusiose pramonin÷se valstyb÷se septintajame pra÷jusio amžiaus dešimtmetyje. Buvo 

ieškoma atsakymo, kod÷l šie procesai vyksta. R.Inglehartas jau 1971 m. išspausdino pirmąj į 
straipsnį, kuriame empiriškai pagrind÷ sp÷jimą, kad lemiamas veiksnys yra pasikeitusios tų šalių 

gyventojų vertybin÷s orientacijos (Inglehart, 1971). Savo vertybių kaitos teoriją jis grind÷ JAV 

psichologo A.Maslow sukurta poreikių hierarchija (Maslow, 1954) ir kartų kaitos principu. 

A.Maslow teig÷, kad žmonių elgseną lemia tam tikrų poreikių patenkinimo lygis. Jis išskyr÷ 

penkias poreikių grupes (svarbos tvarka): fiziologinių, saugumo, prisirišimo ir meil÷s, pagarbos ir 

pripažinimo (angl. – „esteem“) bei savirealizacijos. Pirmiausiai žmogus siekia patenkinti 

fiziologinius poreikius. Kai pasiekiamas ir užtikrinamas tam tikras šių poreikių tenkinimo lygis, 

žmogus ima siekti patenkinti saugumo poreikius ir t. t. Šis teorinis žmogaus psichologijos modelis, 

kaip ir kiekvienas kitas, sulauk÷ ir kritikos, ir pripažinimo, tačiau norint jį taikyti sociologiniuose 

tyrimuose, reik÷jo imtis tam tikrų adaptavimo priemonių. Taigi remdamasis šio modelio principais 

R.Inglehartas išk÷l÷ dvi savo pagrindines hipotezes: 

1. Stokos: asmens prioritetuose atsispindi socialin÷ ir ekonomin÷ aplinka, nes didžiausia subjektyvi 

vert÷ skiriama tiems dalykams, kurių atžvilgiu jaučiamas santykinis trūkumas. 

2. Socializacijos: asmens pagrindin÷s vertyb÷s atsispindi sąlygas, kurios jo sąmon÷je vyravo iki to 

laiko, kol jis ar ji suaugo. 

Pirmoji hipotez÷ yra savotiškas vertybių apibr÷žimas. Vertyb÷ – tai subjektyvus vertinimas tų 

dalykų, kurių atžvilgiu jaučiamas santykinis (taip pat subjektyvus) trūkumas. Kai asmeniui atrodo, 

kad jis ar ji jau pakankamai įgijo tam tikrų dalykų, imami vertinti kiti dalykai (ir jų siekiama). 

Asmeninių vertinimų visuma yra visuomen÷s vertybių sankloda tam tikru metu. Antrosios hipotez÷s 

tikslas – ilgalaikių pokyčių paaiškinimas. Jei trumpalaikiai vertybinių pokyčių svyravimai priklauso 

nuo vertinamų dalykų santykin÷s stokos, tai ilgalaik÷s vertybin÷s orientacijos įgyjamos iki suaugant 

ir turi tendenciją likti stabiliomis. Taigi pagrindiniai ilgalaikiai žmogaus vertybiniai prioritetai 

susiformuoja ankstyvajame gyvenimo periode, o v÷liau tik šiek tiek kinta santykinę vertinamų 

dalykų stoką atspindinčiose ribose. Čia įvedamas ir vertybių kaitos keičiantis kartoms principas: 

vertybin÷s orientacijos, susiformavusios iki žmogui suaugant, visą gyvenimą išlieka santykinai 

svarbios ir „miršta“ kartu su tuo žmogumi. Taigi vertybiniai pokyčiai vyksta išmirštant kartoms, kai 

senesn÷s kartos vertybes keičia jaunesn÷s kartos orientacijos. Galų gale, tam tikru metu šalyje 

vyrauja gausiausių tuo laikotarpiu kartų vertyb÷s. 

Vertybinių prioritetų tipus R.Inglehartas išskyr÷ pagal A.Maslow poreikių hierarchiją. 
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Jis vertybes suskirst÷ į dvi grupes63: materialias ir po-materialias64 (iš esm÷s pastarosios yra 

„nematerialios“ vertyb÷s, tačiau atsižvelgiant į A.Maslow hierarchiją, jos yra aukštesnio lygmens, 

taigi įvardijamos po-materialiomis65). Materialiųjų vertybių grupei priklauso fiziologiniai ir 

saugumo poreikiai, o po-materialiųjų – prisirišimo ir meil÷s, pagarbos ir pripažinimo bei 

savirealizacijos (pastaruosius R.Inglehartas įvardijo estetiniais ir intelektualiniais) poreikiai. Buvo 

sukurtas specialus instrumentarijus, skirtas nustatyti vertybinių tipams. Pirmajame vertybių tyrimo 

variante respondentas tur÷jo pasirinkti svarbiausią ir antrą pagal svarbą prioritetą (pageidautinus 

dalykus) šalies gyvenime iš keturių alternatyvų66. Svarba šalies gyvenime pasirinkta tod÷l, kad 

atsakymuose atsispind÷tų bendrieji, o ne asmeniniai požiūriai. Tačiau atsižvelgiant į disertacijoje 

pateiktą socialinių vertybių apibr÷žimą akivaizdu, kad taip vertybių sąvokai suteiktas socialinis 

pobūdis. Kaip ten bebūtų, empiriniame tyrime dvi alternatyvos (tvarkos šalyje palaikymo ir kovos 

prieš kainų augimą) atspind÷jo materialias vertybes, kitos dvi (suteikti žmon÷ms daugiau įtakos 

vyriausyb÷s sprendimams ir užtikrinti žodžio laisvę) – po-materialias. Po-materialistais buvo 

pavadinti tie respondentai, kurie ir svarbiausiais, ir antrais pagal svarbą įvardijo po-materialius 

poreikius, materialistais – tuos, kurie abu kartus pasirinko materialius poreikius, o „mišraus“ tipo 

asmenimis – tuos, kurie vienu iš prioritetų nurod÷ materialius poreikius, o kitu – po-materialius. 

V÷liau R.Inglehartas prid÷jo dar du blokus pasirinkimų, nes pripažino, kad pirmasis blokas yra per 

siauras, nelabai tikslus ir pernelyg priklauso nuo infliacijos lygio šalyje67 (žr. Inglehart, 1977; 

Inglehart, 1990; Abramson ir Inglehart, 1995) – taigi kultūriškai specifiškas. 

Be jau min÷tų kritikuotinų R.Ingleharto materializmo ir po-materializmo takoskyros teorijos 

aspektų (vertybių matavimo supaprastinimo ir neadekvatumo68) buvo ginčijamos ir kitos jos 

                                                
63 Kai kurie autoriai teigia, kad tokiam skirstymui labai prieštarautų pats A.Maslow (žr. van Deth, 1983). 
64 Tiesa, iš pradžių jos buvo įvardytos atitinkamai „kaupimo“ (angl. – „acquisitive“) ir „po-buržuazin÷mis“ (angl. – 
„post-bourgeois“), o materializmo ir po-materializmo takoskyra įvesta tik 1977 m. monografijoje. Be to, pirmieji 
terminai atspindi grynai ekonominį aspektą, o v÷lesnieji jau prideda ir fizinio saugumo prasmę. 
65 Svarbu pažym÷ti tai, kad Kinijoje buvo išskirta prieš-materialių vertybių grup÷. Iš esm÷s joje poreikiai yra tie patys 
kaip po-materialiųjų grup÷je, tik ten jiems prioritetą teikia senoji karta (žr. Inglehart, 1990, p. 153-157). Šis rezultatas 
iliustruoja R.Ingleharto teorijos trūkumus. 
66 Tiesa, prioritetų d÷liojimo pobūdis v÷liau (prisid÷jus papildomiems klausimų blokams) kito. 
67 Buvo sudaryti tokie nauji pasirinkimų blokai: 
B kortel÷: A. Palaikyti tvarką šalyje; B. Suteikti žmon÷ms daugiau teisių vyriausybei priimant svarbius sprendimus; C. 
Kovoti su augančiomis kainomis; D. Saugoti žodžio laisvę. 
C kortel÷: A. Užtikrinti ekonomikos stabilumą; B. Keisti visuomenę taip, kad ji būtų mažiau nuasmeninta ir 
žmogiškesn÷; C. Kovoti prieš nusikalstamumą; D. Pakeisti visuomenę taip, kad id÷jos būtų svarbesn÷s nei pinigai. 
Papildomi klausimai (D): A. Garantuoti didesnį saugumą darbe; B. Padaryti visuomenę žmogiškesnę; C. Pakelti 
atlyginimus; D. Užtikrinti darbuotojų dalyvavimą įmonių valdyme (žr. Inglehart, 1990). 
68 Šiuo atveju dar galima pamin÷ti kritik ą susijusią su indeksų sudarymo ir jų analiz÷s subtilyb÷mis, kai kurių tyrin÷tojų 
priekaištus d÷l nenaudojamų panelinių tyrimų ir nevisiško aiškumo kas tiriama – nuostatos į politines problemas ar 
„gilesn÷s“ vertyb÷s (žr., pavyzdžiui, van Deth, 1983). Be to, buvo rasta įrodymų, kad klausimų išd÷stymo tvarka daro įtaką atsakymams (Tranter ir Western, 2003a). Galų gale kritikuoti ir pasirinkimų blokų sudarymo principai – 
A.Maslow poreikių hierarchijos ir po-materializmo indekso koreliacija ne visada akivaizdi – bei empiriškai 
nematuojama jaunyst÷s periodo socializacijos įtaka vertybinių orientacijų formavimuisi bei v÷lesniam jų stabilumui 
(Trump, 1991). 
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silpnosios vietos69. Turbūt didžiausia dalis kritikų siek÷ įrodyti, kad vertybiniai prioritetai lemiami 

esamų, o ne vaikyst÷s ir paauglyst÷s metų socialinių ir ekonominių sąlygų (žr., pavyzdžiui, van 

Deth, 1983; Clarke ir Dutt, 1991; Duch ir Taylor 1993; Clarke, Kornberg ir kt., 1999; Davis ir 

Davenport, 1999), arba kad apskritai ryšio tarp ekonominių sąlygų ir vertybinių orientacijų n÷ra 

(Trump, 1991). Kai kurie kiti tyrin÷tojai atkreip÷ d÷mesį į R.Ingleharto ignoruojamą išsilavinimo įtaką vertybiniams pokyčiams (pavyzdžiui, Duch ir Taylor 1993; Duch ir Taylor 1994). Šiuo atveju 

ypač akivaizdus faktas, kad ne tik ekonomin÷s gyvenimo sąlygos daro įtaką žmonių vertyb÷ms. 

Socializacija pasireiškia ne tik ekonomin÷s, bet ir socialin÷s, politin÷s ar kultūrin÷s aplinkos 

poveikiu vertybin÷ms žmonių orientacijoms. Nors n÷ra (ir jau greičiausiai nebus) reikiamų 

duomenų, tačiau vis tiek mag÷tų nustatyti žiniasklaidos (ypač televizijos) įsigal÷jimo viešajame 

diskurse poveikį vertybinių orientacijų pasikeitimui išsivysčiusiose pramonin÷se šalyse. Juolab, kad 

yra tyrimų patvirtinančių ryšį tarp politinių procesų ir vertybių – žaliųjų jud÷jimo įtaka politin÷je 

sistemoje, tų jud÷jimų keliamų klausimų patekimas į žiniasklaidą lemia didesnį visuomen÷s po-

materialumą (žr. Tranter ir Western, 2003b). Be to, šalies (kultūros?) įtaka vertyb÷ms taip pat 

patvirtinta kai kurių tyrin÷tojų (Hansen ir Tol, 2003). Taigi kritikai dažniausiai priekaištauja d÷l 

R.Ingleharto vertybinių orientacijų tyrimo instrumento neadekvatumo ir d÷l perd÷m didelio d÷mesio 

skiriamo ekonominiams rodikliams bei jų įtakai vertybiniams procesams. 

Turbūt d÷l šių gausių kritinių pastabų R.Inglehartas pastaruoju metu ÷m÷ keisti savo teorinį modelį, 
nors jame ir toliau dominuoja socialinių bei ekonominių sąlygų įtaka žmonių vertybin÷ms 

orientacijoms. Analizuodamas nuostatas įvairiais klausimais Pasaulio vertybių tyrimuose 1981-

1998 m. R.Inglehartas (kartu su kolegomis) faktorin÷s analiz÷s pagalba išskyr÷ dvi naujas 

vertybinių orientacijų dimensijas70: 

1. Tradicinio ir pasaulietiško (racionalaus) požiūrio į autoritetą. 
2. Išgyvenimo ir saviraiškos vertybių71. 

Su pirmąja dimensija72 teigiamai koreliavo tokie kintamieji: didel÷ Dievo svarba gyvenime, abortų 

griežtas smerkimas, stiprus nacionalinio pasididžiavimo jausmas, didel÷ pagarba autoritetams bei 

nuostata, kad vaikus reikia pirmiausiai mokyti paklusnumo ir religingumo, o ne savarankiškumo ir 

ryžtingumo. Su antrąja73 – aukštas materialių vertybių lygis, retas savęs kaip laimingo žmogaus 

                                                
69 Kadangi R.Ingleharto studijos susilauk÷ didelio d÷mesio mokslo visuomen÷je, teorijos tikrinimo bandymų yra labai 
daug ir visus juos apžvelgti būtų sud÷tinga. Pateikiama tik dažniausiai pasitaikanti kritika. 
70 R.Ingleharto požiūris į vertybinius pokyčius prad÷jo keistis apie 1997 metus (žr. Inglehart, 1997). Šiuo metu su 
kolegomis jis sukūr÷ „Universalią socialin÷s kaitos teoriją“, kurioje teigiama, kad žmogaus socialin÷ raida (pasirinkimo 
galimybių did÷jimas) yra pagrindinis principas jungiantis ekonominę modernizaciją, saviraiškos vertybių plitimą ir 
demokratizaciją. Mokslininkai bando įrodyti, kad ekonominis šalies išsivystymas lemia saviraiškos vertybių plitimą 
visuomen÷je. Pastarosios savo ruožtu sąlygoja demokratinių valdymo institucijų poreikį ir v÷lesnį jų įsitvirtinimą toje 
visuomen÷je, (žr. Welzel, Inglehart ir kt., 2000). 
71 Čia ir toliau remiamasi (Inglehart ir Baker, 2000). 
72 Ji paaiškino 44% duomenų sklaidos tarp šalių (26% – tarp asmenų). 
73 Ji paaiškino 26% duomenų sklaidos tarp šalių (13% – tarp asmenų). 
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vertinimas, menkas įsitraukimas ar polinkis įsitraukti į netradicinių formų politiką (pasirašyti 

peticiją), homoseksualumo nepateisinimas bei žemas pasitik÷jimo kitais žmon÷mis lygis. Be to, 

pirmosios dimensijos atveju, tradiciškai orientuotoms visuomen÷ms būdingas tamprus ryšys tarp 

religingumo, patriotizmo ir šeimos vertinimo (pastarasis socialinis institutas yra itin svarbus tokio 

pobūdžio visuomen÷se). Taip pat pateisinamas protekcionizmas užsienio prekyboje, mažai 

diskutuojama politiniais klausimais, manoma, kad aplinkosaugos problemas galima išspręsti 

nacionaliniu lygiu, kad egzistuoja absoliutūs g÷rio ir blogio standartai, smerkiama eutanazija ir 

savižudyb÷s, pabr÷žiama socialinio konformizmo būtinyb÷. 
Antrosios dimensijos atveju, saviraiškos vertyb÷s taip pat susijusios su pasitik÷jimu kitais 

žmon÷mis, tolerancija, subjektyviu gerbūviu, politiniu aktyvumu, aplinkosaugos sureikšminimu ir 

moterų teisių gynimu, o išgyvenimo – su ekonominiu ir socialiniu nesaugumu, tik÷jimu 

technologijomis ir mokslu, etnine ksenofobija bei kultūrinių pokyčių baime74. Išskyręs šias 

dimensijas, R.Inglehartas koreliavo jas su šalies BNP lygiu praeityje (1980 m.), išsilavinimu 

(santykiniu besimokančių žmonių kiekiu), darbin÷s veiklos pobūdžiu (darbuotojų santykinis kiekis 

pramon÷s ir paslaugų sektoriuose), amžiaus grup÷mis ir kultūriniu arealu (pokomunistiniu, 

istoriškai75 katalikišku, istoriškai protestantišku, istoriškai konfucianistiniu, istoriškai 

pravoslavišku). Pasirod÷, kad didžiausias ryšys yra tarp ekonominių rodiklių, amžiaus grup÷s, 

kultūrinio arealo (palikimo) ir abiejų vertybinių orientacijų dimensijų. 

Aiškindamas išskirtųjų dimensijų ir įvairių kitų min÷tų kintamųjų sąryšius R.Inglehartas pri÷jo 

išvados, kad pirmoji dimensija atspindi per÷jimą iš tradicin÷s visuomen÷s į moderniąją 

(industrializacijos ir gausiausios darbininkų klas÷s susiformavimo pasekm÷), o antroji dimensija – 

modernių visuomenių vystymąsi link postmodernizmo (paslaugų sektoriaus ekonomikoje augimo įtakos visuomenei pasekm÷). Šioms transformacijoms didelę įtaką daro kultūrinis palikimas: 

ekonominis vystymasis lemia visuomen÷s vertybinių orientacijų raidą tik iš dalies, nes po pradinio 

postūmio, kurį sukelia ekonomikos augimas ir išgyvenimo vertybių patenkinimas, šalys linkę 

vystytis ne kokia nors universalia kryptimi, o kultūrinio palikimo sąlygojamu keliu76. Įdomu 

pažym÷ti, kad R.Inglehartas rado duomenų patvirtinančių teiginį, kad nors tradicinių religijų įtaka 

maž÷ja, naujųjų religijų ir apskritai religingumo bei dvasingumo poreikiai nenyksta. 

Apibendrinant reikia pasakyti, kad R.Inglehartas pateik÷ savitą ir didelio populiarumo bei kritikos 

susilaukusį socialinių ir vertybinių pokyčių modelį. Kadangi šio modelio pagrindas yra labiau 

empirinis ir tikimybinis nei teorinis, tai jis nuolat kinta ir vystosi. Nepaisant to, jis vienas iš 

                                                
74 Lietuva šių dimensijų požiūriu yra arčiau pasaulietinio (racionalaus) ir išgyvenimo polių. Apskritai, posovietin÷s 
šalys išsid÷stę gana panašiame areale. 
75 Žodis „istoriškai“ pridedamas tod÷l, kad buvo nustatyta, jog tam tikroje šalyje gyvenantys ir skirtingas religijas 
išpažįstantys žmon÷s pagal savo vertybines orientacijas labiau panašūs, nei tie, kurie išpažįsta tą pačią religiją bet 
gyvena skirtingose šalyse. 
76 Šių argumentų ir apskritai viso teorinio modelio kritika pateikiama (van Schaik ir Beugelsdijk, 2000). 
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dažniausiai vartojamų tiriant vertybes, o materialių ir po-materialių (nematerialių) vertybių sąvokos 

tapo klasikin÷mis socialiniuose moksluose. Be to, kartų kaitos ir jaunyst÷s socialinių bei 

ekonominių sąlygų lemiamos įtakos teorijos nurodo į veiksnius, galinčius sąlygoti socialinių 

vertybių raiškos intensyvumą Seimo narių pasisakymuose. 

Kito empirinių vertybių tyrimų klasiko – JAV psichologo M.Rokeacho – motyvacija tirti vertybes 

kilo iš nepasitenkinimo nuostatų tyrimų paaiškinamąja galia (žr. Rokeach, 1980). Kadangi vertybes 

jis apibr÷ž÷ iš esm÷s kaip labiau apibendrintas nuostatas, nesusijusias su konkrečiais objektais ir 

situacijomis (žr. Rokeach, 1980, p. 262), tai toks pasirinkimas gali pasirodyti „technologiniu“. Juk 

kelių veiksnių įtaka, pagal koreliacin÷s analiz÷s logiką, visuomet yra stipresn÷ nei vieno (o vertyb÷s 

kaip tik ir yra iš panašių nuostatų agreguotas ir jas atspindintis konstruktas). Tačiau M.Rokeachas 

šią problemą išsprend÷ pasirinkdamas abstrakčių sąvokų – vertybių – tyrimo prieigą. Sudaręs 36 

vertybių77 sąrašą, į kurį įtrauk÷ 18 elgsenos principų (pavyzdžiui, sąžiningas, atsakingas, mandagus) 

ir 18 egzistencinių tikslų (pavyzdžiui, taikus pasaulis, brandi meil÷, nacionalinis saugumas), 

pateikdavo jį žmon÷ms ranguoti. Taigi iš esm÷s tokia tyrimo prieiga leido išvengti duomenų 

agregavimo efekto ir daugeliui tyrin÷tojų pasirod÷ patraukli metodologiškai (žr., pavyzdžiui, 

Feather, 1975; Rokeach, 1979c). Žinoma, ji susilauk÷ ir gana priešiškos kritikos (žr., pavyzdžiui, 

Larson, 1970), tačiau dabar pripažįstama, kad tai buvo iš esm÷s s÷kmingas bandymas, kurio 

pagrindu pl÷tojamos šiuolaikin÷s empirin÷s vertybių studijos (žr., pavyzdžiui, Braithwaite ir Law, 

1985; Schwartz ir Bilsky, 1987). 

Tiesa, M.Rokeacho studijų d÷mesio centre buvo ne konkretaus pobūdžio, o bendrosios arba 

„pamatin÷s“ vertyb÷s. Jų tarpe buvo galima aptikti ir keletą akivaizdžiai socialinių vertybių, tokių 

kaip, pavyzdžiui, nacionalinis saugumas, taikus pasaulis, gražus pasaulis, lygyb÷ ar laisv÷. Būtent 

pastarųjų dviejų vertybių pagrindu šis autorius sukūr÷ politinių įsitikinimų struktūros modelį78. Jis 

išk÷l÷ hipotezę (ir v÷liau kiekybin÷s turinio analiz÷s pagalba nagrin÷damas politinius tekstus ją 

pagrind÷ empiriškai), kad politin÷s ideologijos gali būti suskirstytos pagal tai, kaip (teigiamai ar 

neigiamai) interpretuojamos laisv÷s ir lygyb÷s vertyb÷s. Socialistai tur÷tų teigiamai vertinti tiek 

laisvę, tiek ir lygybę vienodai, konservatoriai tur÷tų teigiamai vertinti laisvę, tačiau neigiamai – 

lygybę. Komunistai, atvirkščiai nei konservatoriai, tur÷tų teigiamai vertint lygybę, o laisvę vertinti 

neigiamai. Fašistai tur÷tų neigiamai vertinti ir laisvę, ir lygybę. Tiesa, v÷lesni tyrimai parod÷, kad 

šis modelis n÷ra vienareikšmiškai tinkamas analizuojant praktines (t.y. ne ideologiniuose tekstuose 

                                                
77 Vertyb÷s sutapatintos su santykinai abstrakčiomis normatyvin÷mis sąvokomis. Be to, pagrindin÷s sąvokos dar buvo 
papildomai aiškinamos sinonimin÷mis sąvokomis aiškumo vardan (metodologija nuosekliausiai išd÷styta ir pilni 
vertybių sąrašai pateikti monografijoje Rokeach, 1973). 
78 Ir kiti politinių įsitikinimų struktūros arba politinių ideologijų skirstymai paprastai konceptualizuojami pagal 
(socialinių) vertybių akcentavimo skirtumus. Be to, dažniausia pateikiami dviejų vertybinių dimensijų modeliai: 
liberalizmas ir konservatyvizmas, kair÷ ir dešin÷, socializmas ir liberalizmas, radikalumas ir konservatyvumas, 
progresyvumas ir tradiciškumas, autoritarizmas ir liberalizmas ar pan. (žr., pavyzdžiui, Conover ir Feldman, 1981; 
Feldman, 1988; Jacoby, 1995; Kitschelt, 1995; Hill, Hanna ir kt., 1997; Freeden, 2003). 
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d÷stomas) politikų ar visuomen÷s nuostatas. Pasirod÷, kad JAV ir Didžiojoje Britanijoje laisv÷s 

vertyb÷ buvo labai teigiamai vertinama visoms politin÷ms grup÷ms priklausančių žmonių (žr. 

Cohrane, Billig ir kt., 1979; Rokeach, 1973), taigi jos pagrindu nebuvo galima br÷žti ideologinių 

takoskyrų. Kita vertus, lygyb÷s vertinimų skirtumų d÷sningumai patvirtino M.Rokeacho postulatus. 

Tai aiškinta laisv÷s sąvokos nevienareikšmiškumu, tiksliau tuo, kad laisv÷ yra simbolin÷ sąvoka, 

kuriai skirtingos žmonių grup÷s suteikia skirtingą prasmę ir būtent ta susikurtoji prasm÷ stipriai 

teigiamai vertinama (žr. Cohrane, Billig ir kt., 1979, p. 190-1). Tačiau toks aiškinimas mažai įtikinamas, nes lygyb÷ taip pat n÷ra vienareikšmiška sąvoka. Pats M.Rokeachas tokią situaciją 

aiškino partijų ideologijų raida, t.y. tuo, kad susikompromitavus klasikin÷ms ideologijoms, kurios 

neig÷ laisv÷s vertybę – komunizmui ir fašizmui – šiuolaikin÷se ideologijose laisv÷s vertyb÷s 

neigimas yra politiškai pražūtingas, taigi ją į savo diskursus inkorporavo ir neokomunistai, ir 

neofašistai (žr. Rokeach, 1979b). Šis paaiškinimas labiau įtikinamas, tačiau sukelia kitokį 
prieštaravimą: arba modelis n÷ra pilnai tinkamas politinių įsitikinimų erdv÷s struktūrai apibūdinti, 

arba komunistais ir fašistais save įvardijančios partijos neatstovauja atitinkamoms „tikrosioms“ 

ideologijoms (neva būtų „tikroji“ ir „netikroji“ ideologija). 

Kaip ten bebūtų, tačiau M.Rokeacho studijos suteik÷ didžiulį impulsą tolesn÷ms empirin÷ms 

vertybių studijoms. Kaip jau min÷ta, jų pagrindu buvo kuriamos ir tobulinamos tyrimų metodikos. 

Šios disertacijos požiūriu svarbu yra tai, kad v÷lgi vertybių tyrimams buvo taikoma kiekybin÷ 

turinio analiz÷79. Šiuo atveju atsiskleid÷ politin÷se ideologijose bei „praktiniame gyvenime“ 

akcentuojamų socialinių vertybių kongruencijos problema (žr. Cohrane, Billig ir kt., 1979). 

M.Rokeacho vertybių tyrimai inspiravo vieną iš JAV politologo D.Searingo studijų krypčių – Britų 

parlamentarų vertybių tyrimus. Šioje srityje autorius labiausiai susitelk÷ ties politikų vertybių 

tyrimo instrumentarijaus kūrimu (žr. Searing, 1978; Searing, 1979). To pas÷koje buvo sukurti 4 

vertybių (simbolinių sąvokų su paaiškinimais) sąrašai, iš kurių kiekvieną atskirai tur÷jo ranguoti 

politikai ir kurie tur÷jo atspind÷ti Didžiosios Britanijos politikų vertybes80. Nesunkiai galima 

                                                
79 Pats M.Rokeachas kiekybin÷s turinio analiz÷s pagalba tyrin÷jo mokslo instituto (srities) vertybes (žr. Rokeach, 
1979a). 
80 Į sąrašą pagal buvusių ir tuometinių parlamentarų kalbas ir raštus bei mokslininkų studijas (taip pat atsižvelgiant į 
kitų mokslininkų pastabas bei pilotinį tyrimą su studentais) buvo įtrauktos tokios vertyb÷s (A ir B sąrašai tur÷jo 
atspind÷ti instrumentines, o C ir D – egzistencines vertybes): 
Sąrašas A Sąrašas B 
1. Valdžia/autoritetas (teis÷ įsakin÷ti/vadovauti) 1. Kapitalizmas (konkurencija, privati nuosavyb÷) 
2. Bendruomen÷ (harmoningi socialiniai santykiai) 2. Draugiškumas (draugyst÷ tarp lygių) 
3. Ekonomin÷ nelygyb÷ (vienodas visų turtingumas) 3. Meritokratija/nuopelnai (skatinimas pagal nuopelnus) 

4. Laisv÷ (nepriklausomumas, laisvas pasirinkimas) 
4. Dalyvaujamoji demokratija (maksimalus politinis 
dalyvavimas) 

5. Laisvas verslas (valdžios kontrol÷s nebuvimas) 5. Privatumas (kišimosi ir viešinimo vengimas) 
6. Nuosavyb÷ (privati nuosavyb÷) 6. Viešoji tvarka (įstatymų ir tvarkos laikymasis) 
7. Socialin÷ lygyb÷ (orumo, garbingumo ir privilegijų 
lygumas) 

7. Socializmas (viešoji nuosavyb÷ ir lygyb÷)  
8. Socialin÷ hierarchija (socialinių sluoksnių integracija) 8. Socialinis progresas (nuolatin÷ socialin÷ pažanga) 
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pasteb÷ti, kad kone visas į šiuos sąrašus įtrauktas vertybes galima įvardyti socialin÷mis pagal 

disertacijoje vartojamą apibr÷žimą. Tiesa, D.Searingui labiau rūp÷jo instrumentarijaus kūrimo 

peripetijos, nei nuoseklus jo taikymas tiriant politinio elito vertybes. Kita vertus, autorius nustat÷, 
kad Britanijos konservatoriams svarbesn÷ vertyb÷ buvo laisv÷, o leiboristams – socialin÷ lygyb÷. 
Taigi šie rezultatai patvirtino M.Rokeacho postuluotą vertybinę takoskyrą. Be to, šis mokslininkas 

band÷ patikrinti, ar vertybių rangavimas (vertybiniai prioritetai) atsispindi politikų diskurso 

akcentuose. Rezultatai taip pat buvo iš esm÷s teigiami: atjautą ir dalyvaujamąją demokratiją labiau 

vertinantys politikai buvo linkę dažniau min÷ti šias vertybes savo samprotavimuose apie esminius 

demokratijos atributus (tiesa, laisv÷s vertybę šiame kontekste dažnai min÷jo didžioji dauguma 

politikų, o laisv÷s vertyb÷s „vertinimas“ tam tur÷jo nedaug įtakos). Pabaigai reikia pasakyti, kad į 
D.Searingo darbus tyrin÷jant vertybes taip pat bus atsižvelgiama konstruojant disertacijos tyrimą: jo 

sukonstruoti vertybių sąrašai bus vienas iš socialinių vertybių atrankos empiriniam tyrimui šalitinių. 

M.Rokeacho sukurta vertybių metodologija buvo ir Australijos psicholog÷s V.Braithwaite vertybių 

tyrimų atspirties taškas. Ji (kartu su kolegomis) siek÷ patikrinti gana miglotą amerikiečio 

mokslininko vertybių sąrašo sudarymo metodologiją. Tam buvo pasitelkta giluminių interviu 

metodika. Šalia kitų svarbių šio tyrimo išvadų (žr. Braithwaite ir Law, 1985) buvo pasteb÷ta, kad 

respondentai nuolat išskiria asmeninius ir visuomen÷s tikslus (kurių įgyvendinimui jie neturi 

tiesiogin÷s įtakos). Ši įžvalga inspiravo Socialinių vertybių instrumentarijaus sukūrimą ir v÷lesnį to 

taikymą empirin÷se studijose. Jį sudar÷ 18 vertybių sąrašas, kurių pagrindu faktorin÷s analiz÷s 

pagalba buvo išskirtos dvi socialinių vertybių dimensijos: 

1. Harmonijos dimensija orientuojanti veiklą į bendradarbiavimą, taikų sugyvenimą ir efektyvią 

kolektyvo veiklą: • Geras gyvenimas kitiems (žmonių, kuriems reikia pagalbos, gerov÷s užtikrinimas). • Žmonių valdžia (visų piliečių dalyvavimas priimat sprendimus, kurie turi įtakos jų 

bendruomen÷ms). 

                                                                                                                                                            
9. Vienyb÷ (solidarumas) 9. Stipri vyriausyb÷ (ryžtinga vyriausyb÷) 
Sąrašas C Sąrašas D 
1. Atsargumas (apdairumas ir apgalvotumas) 1. Bendradarbiavimas (darbas grup÷mis) 
2. Atjauta (rūpestis žmonių gerove) 2. Disciplina (taisyklių laikymasis) 
3. Skaitymasis (aukštesnio socialinio statuso asmenų 
nuomon÷s gerbimas) 

3. Produktyvumas (geb÷jimai ir efektyvumas) 

4. Pareiga (įsipareigojimų vykdymas) 4. Empirinis/realistinis požiūris (vadovavimasis patirtimi) 
5. Intelektualumas (protingumas ir sąmoningumas) 5. "Žingsnis po žingsnio" (radikalių pokyčių vengimas) 
6. Lojalumas (ištikimyb÷ asmenims ir pažadų laikymasis) 6. Racionalumas (griežto pagrįstumo siekiai) 
7. Patriotizmas (atsidavimas šaliai) 7. Saugumas (netikrumo d÷l ateities nebuvimas) 
8. Savidisciplina (savikontrol÷) 8. Socialinis planavimas (praktinių principų taikymas) 
9. Savikliova (saviugda, saviaukla, asmenin÷ iniciatyva) 9. Stiprus vadovavimas (inicijavimas ir kryptingumas) 
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• Tarptautinis bendradarbiavimas (visų valstybių bendradarbiavimas siekiant pagelb÷ti viena 

kitai). • Socialinis progresas ir socialin÷s reformos (pasirengimas keisti gyvenimo būdą geresnio link). • Taika pasaulyje (karų ir konfliktų nebuvimas). • Grožis (graži gamta ir menin÷s išraiškos - muzika, literatūra, dail÷ ir pan.). • Žmogaus orumas (kiekvieno asmens savo vert÷s jausmo užtikrinimas). • Lygios galimyb÷s visiems (suteikti visiems vienodas galimybes gyvenime). • Ekonomin÷s lygyb÷s didinimas (atotrūkio tarp turtingųjų ir vargingųjų mažinimas). • Gamtin÷s aplinkos saugojimas (kelio užkirtimas gamtos grožio ir resursų naikinimui). 

2. Saugumo dimensija orientuojanti į tvarką, materialinių ir socialinių resursų gausos užtikrinimą, 
konkurenciją d÷l resursų ir reguliuojanti šios konkurencin÷s kovos visuomen÷je principus: • Nacionalinis pasididžiavimas (buvimas stipria, vieninga, nepriklausoma ir galinga šalimi). • Nacionalin÷s ekonomikos pl÷tra (šalies ekonominis progresas ir klest÷jimas). • Įstatymo viešpatavimas (kaltųjų baudimas ir nekaltųjų apsauga). • Nacionalinis saugumas (šalies apsauga nuo priešų) (žr. Braithwaite, 1982; Braithwaite ir Law, 

1985; Braithwaite, 1994; Braithwaite, 1997)81. 

Naudodama šį tyrimo instrumentarijų autor÷ tyrin÷jo socialinių vertybių koreliaciją su politin÷mis 

nuostatomis, balsavimu per rinkimus, simpatijomis tam tikroms ideologijoms. Pasirod÷, kad dvi 

išskirtosios socialinių vertybių dimensijos koreliuoja su R.Ingleharto materializmo ir 

pomaterializmo dimensija (Braithwaite, Makkai ir kt., 1996) bei liberalizmo ir konservatyvizmo 

kontinuumu (Braithwaite, 1997; Braithwaite, 1998), t.y. į saugumo vertybes orientuoti asmenys 

labiau linkę palaikyti konservatyvias politines nuostatas, politiką ir institucijas bei balsuoti už 

dešines partijas, kai tuo tarpu į harmonijos vertybes orientuoti respondentai reiškia liberalias 

nuostatas, palaiko progresyvią socialinę politiką, linksta palaikyti politinius protestus bei balsuoti už 

kair÷s partijas. Be to, autor÷ tyrin÷jo ir Australijos visuomen÷s socialinių vertybių kaitą bei 

koreliavo jas su įvairiais socialiniais ir demografiniais veiksniais. Buvo atskleistas ryšys tarp 

amžiaus, išsilavinimo bei lyties ir socialinių vertybių palaikymo. Vyresni ir mažiau išsimokslinę 

asmenys labiau orientavosi į saugumo vertybes, tuo tarpu moterys paskutiniame pra÷jusio amžiaus 

                                                
81 4 vertyb÷s nepateko į didžiųjų dimensijų faktorinę struktūrą: • Laisv÷ (galimyb÷ gyventi pagal savo pasirinkimus ir gerbti kitų laisves). • Atlygis už asmenines pastangas (užtikrinimas, kad asmenys gal÷tų klest÷ti pasinaudodami savo iniciatyvomis ir 
sunkiu darbu). • Viešpatavimas gamtoje (gamtos kontroliavimas ir naudojimasis ja). • Tradicinių seksualinių moralinių standartų laikymasis (priešinimasis seksualiniam liberalumui ir pornografijai). 
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dešimtmetyje labiau nei vyrai akcentavo harmonijos vertybes (žr. Braithwaite, 1994; Braithwaite ir 

Blamey, 1998). 

Disertacijos požiūriu V.Braithwaite tyrimai reikšmingi tuo, kad čia bene sistemiškiausiai 

nagrin÷jamas disertacinio darbo objektas – socialinių vertybių raiška ir tam įtakos turintys veiksniai. 

Ši autor÷ taip pat pateikia gana platų socialinių vertybių sąrašą, kuris sudarytas induktyviu būdu, 

taigi n÷ra vien tik tyrin÷tojo įžvalgos ar interesų vaisius. 

Vis tik, svarbiausiu atspirties tašku nagrin÷jant socialinių vertybių raišką politiniame diskurse 

der÷tų laikyti Lyginamąjį partijų programų projektą. Tai Europos politologų, kuriems vadovavo 

anglų mokslininkai D.Robertsonas ir I.Budge, o palaik÷ ir globojo Europos politikos tyrimų 

konsorciumas, induktyviniu būdu (analizuojant politikų kalbas ir partijų programas) sukurtas, 

daugiau kaip 5082 kategorijų atspindinčių partijų programines pozicijas turintis, politinio diskurso 

empirinio tyrimo modelis. Projekto pagrindas buvo (ir teb÷ra) partijų programų, rinkiminių 

programų ir kitų panašių „partinių“ dokumentų pseudosakinių (minčių vienetų) ekspertinis 

kodavimas pagal atskiras sritis ir temas. Kiekvienas sakinys tyrin÷tojo nuožiūra ir kompetencijos 

ribose priskiriamas vienai iš daugiau kaip 50 kodavimo kategorijų suskirstytų į septynias grupes: 

- tarptautiniai santykiai: specialūs užsienio santykiai, anti-imperializmas karin÷s paj÷gos, taika, 

internacionalizmas ir Europos Bendrija; 

- laisv÷ ir demokratija: laisv÷ ir žmogaus teis÷s, demokratija, konstitucingumas; 

- politin÷ sistema: decentralizacija, centralizacija, vyriausyb÷s ir administracijos efektyvumas, 

politin÷ korupcija, politinis autoritetas ir efektyvus valdymas; 

- ekonomika: laisvoji rinka, iniciatyvos, rinkos reguliavimas, ekonomikos planavimas, 

korporatyvizmas, protekcionizmas, ekonominiai tikslai, Keynes’iškas paklausos tvarkymas; 

produktyvumas, technologijų ir infrastruktūros pl÷tra, kontroliuojama ekonomika, nacionalizacija, 

tradicin÷ ekonomika, marksizmas, tolydus vystymasis ir ekonomikos augimo ribojimas; 

- gerov÷ ir gyvenimo kokyb÷: gamtosauga, kultūra, socialinis teisingumas, gerov÷s valstyb÷s pl÷tra 

arba ribojimas, švietimas; 

- visuomen÷s tvarka: tautiškas gyvenimo būdas, tradicin÷ moral÷, viešoji tvarka ir teis÷tvarka, 

socialin÷ harmonija, daugiakultūriškumas; 

- socialin÷s grup÷s: darbo grup÷s, žem÷s ūkis ir ūkininkai, vidurinioji klas÷ nuskriaustos mažumų 

grup÷s (neįgalieji, homoseksualai, imigrantai, tautin÷s mažumos), demografin÷s grup÷s (moterys, 

jaunimas) (plačiau žr. Budge, Klingemann ir kt., 2001). 

                                                
82 Tikslus skaičius šiek tiek kinta, o šiuo metu paprastai minimos 56 stambios kategorijos (žr. Volkens, 2002). 
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Kaip jau min÷ta, tai n÷ra (vien tik) socialinių vertybių sąrašas, nes tokios kategorijos, kaip darbo 

grup÷s, kultūra ar žem÷s ūkis n÷ra abstraktūs įsitikinimai (tai greičiau orientacijos objektai). Be to, 

jame neišskirtos ir kai kurios kitų autorių minimos socialin÷s vertyb÷s, pavyzdžiui, socialin÷ 

lygyb÷, lygios galimyb÷s, solidarumas, privatumas, nuosaikumas ar gražus pasaulis (žr., pavyzdžiui, 

Braithwaite ir Blamey, 1998; Searing, 1979). Tačiau šis tyrimų projektas rašant disertaciją svarbus 

tuo, kad buvo išpl÷totas kiekybin÷s turinio analiz÷s taikymas tiriant politinį diskursą ir politinių 

ideologijų bei socialinių vertybių raišką jame. Maža to, ši studijų kryptis inspiravo ir kompiuterin÷s 

programų turinio analiz÷s bandymus (žr. Laver, 2001; Laver, Benoit ir kt., 2003; Laver ir Garry, 

2000; Pennings ir Keman, 2002), kurie tapo atspirties tašku rengiant disertacinio darbo 

metodologiją. 
Apibendrinant ligšiolinę diskusiją galima pagrįstai teigti, kad Lyginamojo partijų programų tyrimo 

schema, R.Ingleharto, V.Braithwaite ir D.Searingo vertybių tyrimų instrumentarijai sudaro 

pakankamai gerą pagrindą atrenkant socialinių vertybių spektrą disertacijos empiriniam tyrimui. 

Tačiau čia kyla ir viena papildoma problema. Šios tyrimų schemos sudarytos Vakarų visuomenių 

tyrin÷jimų pagrindu ir kyla klausimas, ar jos tinkamos studijuojant posovietines Rytų ir Vidurio 

Europos visuomenes. Manoma, kad tokios schemos tur÷tų būti adaptuojamos prie „vietos sąlygų“, 

nes kitaip empirinių tyrimų rezultatai gali tapti sunkiai interpretuojami (tai primena ir, pavyzdžiui, 

Kitschelt, 1995; Ž÷ruolis, 1996). Taigi toliau aptariami bandymai analizuoti socialines vertybes 

posovietinių šalių kontekste. Jų pagrindu galima išskirti šių šalių politiniam ir socialiniam 

kontekstui reikšmingiausias  socialines vertybes. 

Posovietinių valstybių socialinio, politinio ar ekonominio gyvenimo analiz÷ paprastai 

koncentruojasi ties demokratizacija, t.y. demokratin÷s valstyb÷s kūrimo procesais (nebūtinai 

s÷kmingais). Taigi ir socialinių vertybių, kurių spektro platumas daugelį autorių atliekant 

empirinius tyrimus verčia daryti atranką remiantis vienais ar kitais kriterijais, studijos paprastai esti 

susijusios su demokratin÷s pasaul÷žiūros, kuri, manoma, yra būtina s÷kmingam demokratijos 

gyvavimui (žr., pavyzdžiui, Almond ir Verba, 1963; Dahl, 1994 [1989]; Diamond, 1993; Sorensen, 

1993), paplitimo ir įsitvirtinimo mastų tyrin÷jimais. Bene, plačiausia tokio pobūdžio studija yra 

W.L.Millerio, S. White ir P. Heywoodo monografija „Vertyb÷s ir politin÷ kaita pokomunistin÷je 

Europoje“ (Miller, White ir kt., 1998). Šioje ir kituose panašiuose tyrimuose daroma prielaida, kad 

demokratijai palankiausios vertyb÷s yra rinkos ekonomika ir sociokultūrinis liberalumas. 

Akivaizdu, kad tokia prielaidos adekvatumas yra abejotinas. Juk šiuolaikin÷s socialdemokratin÷s ir 

konservatyvios partijos Vakarų šalyse yra nuoseklios demokratin÷s sistemos šalinink÷s. Kita vertus, 

šiuose tyrimuose atsiskleidžia bendras spektras socialinių vertybių, kurios yra reikšmingiausios 

nagrin÷jant socialinių vertybių sklaidą posovietin÷se šalyse. Taigi jau min÷ti W.L.Milleris, S. White 
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ir P. Heywoodas nagrin÷ja socialistinių, liberaliųjų, nacionalistinių ir demokratinių vertybių 

paplitimą Rusijoje, Ukrainoje, Vengrijoje, Čekijoje ir Slovakijoje. Socialistinių vertybių grupę 

sudar÷ nuostatos rinkos ekonomikos (neigiamos), valstybin÷s nuosavyb÷s (teigiamos), valstybinio 

socialin÷s gerov÷s užtikrinimo (teigiamos), kultūros r÷mimo (teigiamos) ir socialin÷s lygyb÷s 

(teigiamos) atžvilgiu. Liberaliąsias vertybes atspind÷jo teigiamas požiūris į informacijos laisvę 

(viešumą), neigiamas požiūris į griežtą tvarką ir autoritetų dominavimą, tolerancija mažumoms ir 

sudar÷ kitoms nuomon÷ms, teigiamas požiūris į viešus protestus ir įstatymo viršenybę. 
Nacionalistinių vertybių grupę išorinis nacionalizmas arba šalies nepriklausomyb÷ ir galia, 

centralizuotas nacionalizmas arba siekis išsaugoti šalies teritorinį vientisumą ir centralizuotą 
valdymą bei kultūrinis nacionalizmas arba kultūrinio homogeniškumo siekis. Demokratines 

vertybes atspind÷jo dalyvaujamosios demokratijos atributų (referendumų, atsižvelgimo į viešąją 

nuomonę), konkurencingų rinkimų praktikos ir partin÷s demokratijos palaikymas. Be to, šie 

mokslininkai atskirai nagrin÷jo ir požiūrių į buvusią (sovietinę) bei esamą sistemą sklaidą bei 

antisovietinių nuostatų paplitimą. Būtina pažym÷ti ir tai, kad jie tyrin÷jo ir parlamentarų vertybes 

bei lygino jas su elektorato vertyb÷mis. Ir galiausiai, šios disertacijos požiūriu svarbiausias aspektas 

– nagrin÷ta plataus spektro socialinių, politinių ir demografinių veiksnių įtaka vertybiniams 

prioritetams.  

Kita grup÷ mokslininkų nuodugniai tyrin÷jančių posovietinių šalių gyventojų ir politinio elito 

vertybes įsikūrusi Ajovos Universitete (JAV). Jie atlieka tęstinius viešosios nuomon÷s tyrimus 

Lietuvoje, Rusijoje ir Ukrainoje, kurių pagrindu taip pat bando nusp÷ti demokratijos tvarumą bei 

perspektyvas šiose šalyse. Pagrindin÷s vertybių tyrimų kryptys – sovietinio režimo vertinimas, 

politinių reformų palaikymas, „stiprios rankos“ valdymo palaikymas, griežtos tvarkos poreikis, 

nacionalizmas, socioekonominis liberalumas, teisių reikalavimų palaikymas, demokratin÷s 

praktikos vertinimas, tarpasmeninis pasitik÷jimas ir partijų konkurencijos palaikymas (žr. Miller, 

Reisinger ir kt., 1993; Reisinger, Miller ir kt., 1994; Miller, Hesli ir kt., 1995; Miller, Reisinger ir 

kt., 1996; Miller ir Klobucar, 2000). Šiuo atveju taip pat pažym÷tina, kad autoriai orientuojasi ne tik į rink÷jus ir „paprastus žmones“, bet tyrin÷ja ir parlamentarų vertybes. Jiems svarbu, ar elito ir 

masių vertyb÷s konverguoja, t.y. ar vystosi kokybiška demokratija, kurioje masių nuostatos ir 

vertyb÷s apytikriai tiksliai „paverčiamos“ įgyvendinamomis konkrečiomis politin÷mis 

programomis, ko pagrindu formuojasi brandžios partin÷s sistemos. Įdomu pasteb÷ti, kad tyrimų 

rezultatai rod÷, jog Lietuvoje jau prieš daugiau nei penkis metus ÷m÷ formuotis aiškūs brandžios 

demokratijos ir partijų ideologin÷s kovos pagrindu pagrįstos politikos požymiai (žr. Miller ir 

Klobucar, 2000). Taip pat autoriai nagrin÷jo respondentų socialinių, politinių ir demografinių 

charakteristikų įtaką vertybin÷ms nuostatoms. 
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Taip pat verta pamin÷ti ir gana plačius bei išsamius, JAV politologo J.L.Gibsono inspiruotus 

pokomunistinių šalių gyventojų vertybių tyrimus. Kaip ir prieš tai aptartais atvejais kertinis analiz÷s 

aspektas – liberalios demokratijos ir rinkos ekonomikos vertybių bei demokratijai „palankios“ 

politin÷s kultūros pl÷tra. Liberalios demokratijos nuostatų šerdį pagal šį autorių sudar÷ politin÷ 

tolerancija mažumoms ir kitokiai nuomonei, laisv÷s vertinimas (saviraiškos laisv÷), „tiesin÷ 

sąmon÷“ ( įvairių individo teisių palaikymas), teisin÷ valstyb÷ (lygyb÷ prieš įstatymą, asmens 

privatumas), viešumas ir piliečių iniciatyva, žiniasklaidos laisv÷ ir rinkiminių praktikų palaikymas. 

Rinkos ekonomikai palankių nuostatų spektras – privatizacijos palaikymas, kainų liberalizavimas, 

laisva darbo j÷gos rinka, pajamų nelygyb÷s principas, vyriausyb÷s socialinių garantijų atmetimas 

(Gibson, Duch ir kt., 1992; Gibson, 1996a; Gibson, 1996b). J.L.Gibsonas yra vienas iš nedaugelio 

autorių, kurie sistemingai tyrin÷jo pomaterialių vertybių raišką posovietin÷se visuomen÷se (Gibson 

ir Duch, 1994). Jo prielaida buvo ta, kad pomaterialių vertybių „išpažin÷jai“ tur÷tų būti palankiau 

nusiteikę režimo demokratizavimo ir apskritai demokratijos vertybių atžvilgiu. Kaip ir buvo galima 

tik÷tis, ši prielaida pasitvirtino. Be to, šio autoriaus tyrimai atskleid÷, kad pomaterialias ir 

demokratijai palankias vertybes posovietin÷se šalyse palaikyti linkę jaunesni ir labiau išsimokslinę 

vyrai (turtingumo veiksnys šiuo atveju netur÷jo statistiškai reikšmingos įtakos). 

Lietuvoje taip pat galima rasti nemažai mokslinių studijų, kuriuose nagrin÷jama socialinių vertybių 

problematika. Bene labiausiai išsiskiria prof. R.Grigo normatyvin÷s lietuvių tautos valstybingumo 

orientyrų paieškos ir Europos vertybių tyrimų projekto duomenų pagrindu parengtos socialinių ir 

politinių vertybių studijos. Prof. R.Grigui lietuvių tautos būties ir raidos klausimai yra bene 

svarbiausi paskutinių metų tyrin÷jimų aspektai (žr. Grigas, 1995; Grigas, 1998; Grigas, 2001b; 

Grigas, 2001a; Grigas, 2002b; Grigas, 2002a; Grigas, 2003; Grigas, 2004). Jis išskyr÷ penkias 

pagrindines Lietuvos valstybingumo pl÷tojimo kryptis (Grigas, 1994; Grigas, 1995, p. 341-434): � orientacija į pilietin÷s demokratijos visuomenę (valdžios institucijų priklausymas nuo piliečių, 

laisvų piliečių bendruomen÷, nekontroliuojama spauda, valdžių atskyrimo principas, pilietin÷ 

savivalda, korporatyvizmas, atsakomyb÷s prieš kitus suvokimas); � orientacija į visuotin÷s gerov÷s valstybę (rūpinimasis nepaj÷giaisiais, socialin÷ lygyb÷, 
socialin÷ darna, valstyb÷s kryptingai reguliuojama rinka, teisinga verslininkyst÷, partneryst÷s 

principas darbdavių ir dirbančiųjų santykiuose); � orientacija į tautinio savitumo išsaugojimą ir pl÷tojimą (tautos išlikimas ir pilnavertis 

evoliucionavimas atitinkantis lietuviškąją prigimtį); � orientacija į dvasin÷s, intelektualin÷s kultūros primatą (kultūros pl÷tojimas, brandi dvasin÷ ir 
intelektualin÷ kultūra, investicijos į žmogiškąjį kapitalą); 
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� orientacija į integravimąsi su demokratinio tipo tarptautin÷mis bendrijomis (glaudesn÷ 

sąjunga su Baltijos ir Šiaur÷s Europos šalimis, kitomis mažomis šalimis, abipusiai naudingi 

santykiai su kaimynin÷mis ir didžiosiomis šalimis, „visuotin÷ mažųjų tautų teisių deklaracija“). 

Ir nors šios išskirtosios orientacijos dimensijos yra teorin÷s-normatyvin÷s, jų turinys yra gausiai 

prisodrintas nuorodų į socialines vertybes (kuriomis tur÷tų vadovauti Lietuvos politikos kūr÷jai). 

Kitas šiuo požiūriu nemažiau svarbus veikalas „Socialinių įtampų Lietuvoje laukai“ (1998). Čia 

mokslininkas išskiria devynis įtampų laukus: demografinių procesų, etnokultūrinių, dorovinių, 

ekonominių, politinių, teisinių, religinių, organizacinių bei supranacionalinių santykių. Aptardamas 

kiekviename lauke kylančias įtampas, tų įtampų dimensijas šis autorius taip pat nuolat mini 

socialines vertybes. Kai kurios įtampos kyla būtent d÷l skirtingų socialinių vertybių konflikto, 

pavyzdžiui, religingumas – laisvamanyb÷, demokratija – partokratija, globališkumas – 

lokališkumas, Rytai – Vakarai, privatumas – komunitarizmas, etnocentrizmas – atvira visuomen÷, 
homogenin÷ – heterogenin÷ visuomen÷, tolerancija – nepakantumas (žr. Grigas, 1998). Taigi prof. 

R.Grigo studijos taip pat tampa pagrindu, atsižvelgiant į kurį bus atrenkamos konkrečios socialin÷s 

vertyb÷s empiriniam disertacijos tyrimui. 

Skirtingai nei prof. R.Grigo darbai, Europos vertybių tyrimų projektas yra orientuotas į empirinę 

analizę (žr. Matulionis, Juknevičius ir kt., 2001; Juknevičius, 2002; Juknevičius, 2003). Bendose 

tyrimo ataskaitose nuolat nagrin÷jami ir socialinių-politinių vertybių raidos klausimai (žr. Valionis, 

2000; Valionis, 2001; Juknevičius, 2002; Žiliukait÷, 2003). Šiame tyrimų projekte labiausiai 

d÷mesys sutelktas į žmonių orientavimosi (į praeitį, ateitį ar dabartį) projekciją, buvusios ir esamos 

sistemos vertinimą, demokratin÷s sistemos vertinimą, pasitik÷jimą institucijomis, socialin÷s moral÷s 

(mokesčių nemok÷jimo pateisinimą, naudojimąsi tarnybine pad÷tini ir pan.) tvirtumą, tarpasmeninį 
pasitik÷jimą, socialin÷s nelygyb÷s pateisinimą, laisv÷s ir lygyb÷s vertybių prioritetus, žmogaus 

teisių užtikrinimą, toleranciją mažumoms ir kitokių pažiūrų žmon÷ms, požiūrį į rinkos ekonomiką ir 
valstyb÷s kišimąsi į ekonomiką bei materialistines ir pomaterialistines vertybes. Lyginant su Vakarų 

šalių rodikliais, Lietuva „pasirodo“ kaip susvetim÷jusi valstyb÷ (nepasitikima kitais žmon÷mis ir 

dauguma institucijų), kurioje santykinai žema socialin÷ moral÷, žemas tolerancijos „kitokiems‘ 

lygis, nepaisoma žmogaus teisių, žmon÷s labiau vertina sovietinę, nei dabartinę sistemą, ir vyrauja 

materialistin÷s vertyb÷s. Ir nors šiose studijose nuolat atliekami tarptautiniai palyginimai, socialinių 

ir demografinių veiksnių įtakos vertyb÷ms klausimas iš esm÷s beveik nenagrin÷jamas. Taigi iš šių 

tyrimų galima susidaryti tik „bendrą vaizdą“ apie Lietuvos gyventojų vertybes, o bandymų aiškintis 

jų „kilmę“ vengiama. 

Apibendrinant šiame poskyryje išd÷stytas mintis reikia dar kartą akcentuoti, kad socialinių vertybių 

tyrimų spektro pristatymas, tur÷jo du pagrindinius tikslus. Pateiktas svarbiausių studijų, kuriose 
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tyrin÷ta socialinių vertybių problematika, apžvalga. Šiose studijose yra pateikta nemažai skirtingų 

socialinių vertybių apibr÷žimų ir jų turinio įvardijimų. Gana akivaizdžiai pademonstruota, kad 

socialinių vertybių „sąrašas“ yra labai ilgas ir optimalaus varianto sudarymas priklauso nuo 

konkretaus tyrimo specifikos. Taigi kitame disertacijos dalies skyriuje bus pristatyti kriterijai, kurie įgalins atlikti socialinių vertybių „atranką“. Kitas siekis – parodyti, ar, kada ir kaip taikoma 

kiekybin÷ turinio analiz÷ socialinių vertybių raiškai diskurse tirti. Pasirod÷, kad tai yra gana įprasta 

ir populiari tyrimų kryptis. Tiesa, joje dominuoja idealistin÷ vertybių raiškos diskurse samprata, 

teigianti, kad socialinių vertybių raiškos politiniame diskurse intensyvumas atspindi diskurso kūr÷jų 

pasaul÷žiūrą ir tikruosius idealus. Vis tik, tai nesudaro kliūčių taikyti šią metodologiją disertaciniam 

tyrimui. Tiesiog dauguma tyrin÷tojų interpretuoja kiekybin÷s turinio analiz÷s rezultatus remdamiesi 

idealistin÷s perspektyvos prielaidomis. Kitoks tyrimo rakursas ir pasirinkti kintamieji įgalina keisti 

interpretacijos kryptį. 
1.2. SOCIALINIŲ VERTYBI Ų RAIŠKOS POLITINIAME DISKURSE 

INTENSYVUMO VEIKSNIAI 

Šiame skyriuje pristatomi skirtingi požiūriai į socialinių vertybių raiškos politiniame diskurse 

veiksnius – idealistinis ir kritinis. Pirmosios perspektyvos šalininkai daro prielaidą, kad socialin÷s 

vertyb÷s kyla iš socialinio, politinio, ekonominio ir kt. žmonių gyvenimo konteksto. Sekant šiuo 

postulatu analizuojamas dvejopas socialinių vertybių raiškos Seimo narių pasisakymuose 

intensyvumo kontekstas: politin÷s ir socialin÷s struktūros. Politin÷s struktūros atveju nagrin÷jamas 

priklausomyb÷s partijai poveikis, nes politikų įsitikinimai labiausiai diferencijuojasi būtent partin÷s 

priklausomyb÷s pagrindu (žr., pavyzdžiui, Putnam, 1973; Highley ir Cushing, 1979; Highley, 

Cushing ir kt., 1979). Idealistinio požiūrio atstovai daro prielaidą, kad parlamentarai yra politin÷s 

komandos (kolektyvo, grup÷s) – politin÷s partijos – nariai, taigi savo elgseną ir mintis (jų sklaidą) 
„derina“ su partijos politine ideologija ir principais (tai įvardijama kaip „partin÷ drausm÷“). Šiuo 

atveju parlamentaras suvokiamas funkciškai, kaip tam tikros partijos atstovas skleidžiantis jos 

ideologiją. Taigi Seimo nariai pasisakymuose tur÷tų akcentuoti jų atstovaujamos politin÷s partijos 

ideologijoje postuluojamas socialines vertybes. Pastarosios savo ruožtu sudaro tarppartin÷s 

konkurencijos, dažniausiai sukoncentruotos ties keliomis pagrindin÷mis konfliktin÷mis 

dimensijomis, pagrindą. 
Kita vertus, kadangi partijos, konkuruodamos tarpusavyje d÷l rink÷jų, paprastai transformuoja 

socialin÷s struktūros takoskyras į politines skirtybes (Rae ir Taylor, 1970), tai politin÷ struktūra gali 

tepasirodyti tik tiesioginis socialin÷s struktūros atspindys, t.y. politin÷s ideologijos būtų tik tam 

tikrų socialinių grupių ir jų patirčių sąlygojamų ideologijų atspindys. Tokiu atveju parlamentarų 
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socializacijos patirtys gali būti svarbesnis veiksnys socialinių vertybių raiškos politiniame diskurse 

intensyvumui, nei partin÷ priklausomyb÷, nes pastaroji yra nulemta asmens pad÷ties socialin÷je 

struktūroje (pavyzdžiui, moterys sudaro moterų partijos narius, darbininkai – socialdemokratų, 

pensininkai – pensininkų ir t.t.). Maža to, net jei partin÷ priklausomyb÷ turi didesnę įtaką socialinių 

vertybių raiškai nei socialin÷s patirtys, tos pačios partijos nariai nebūtinai turi nuolat „rūpintis“ visų 

partijos ideologijoje postuluojamų socialinių vertybių propagavimu ir „įgyvendinimu“. Galima tam 

tikra funkcin÷ diferenciacija (pavyzdžiui, vienas socialdemokratų atstovas Seime susitelkęs ties 

socialin÷s lygyb÷s propagavimu ir perk÷limu į įstatyminę bazę, tuo tarpu kitas – žmogaus teisių ir 

laisvių). Taigi būtina atsižvelgti į asmens socializacijos patirtį nagrin÷jant jo(s) apeliavimo į 
socialines vertybes intensyvumo dinamiką. Šiuo atveju (tiksliau, atrenkant socializacijos veiksnius, 

kurie gali būti reikšmingi socialinių vertybių raiškos d÷sningumams) papildomai reikia įvertinti ir tą 

faktą, kad tiriamieji yra gana specifin÷ grup÷ – politinio elito atstovai. Šios „grup÷s“ socializacijos 

patirtys paprastai gerokai skiriasi nuo „paprastų piliečių“ (žr. Farlie ir Budge, 1974; Best ir Cotta, 

2000; Wasilewski, 2000; Hoffmann-Lange, 2001). 

Kritin÷s perspektyvos ribose į socialin÷s ir politin÷s struktūros įtaką socialinių vertybių raiškos 

politiniame diskurse intensyvumui žiūrima skeptiškai. Socialinio gyvenimo patirtys čia 

interpretuojamos visiškai kitaip. Postuluojama, kad žmogui yra įgimti asmeniniai dominavimo 

(valdžios), materialin÷s gerov÷s ar psichologinio pasitenkinimo poreikiai, o socializacijos metu tik 

mokomasi juos strategiškai tramdyti ir maskuoti. Socialin÷s vertyb÷s itin gerai pasitarnauja šiems 

tikslams: asmeniniai interesai paslepiami po kolektyvinių idealų skraiste ir mobilizuojami reikiami 

(materialiniai, žmogiškieji ir pan.) resursai asmeniniams poreikiams tenkinti. Taigi ideologija yra 

tikrųjų interesų sl÷pimo konceptualinis instrumentas. Politikoje pagrindinis siekis yra valdžios 

už÷mimas ir išlaikymas83. Taigi opozicijoje esantys politikai naudoja bet kokias priemones valdžiai 

užimti. Jie net gali imti „išpažinti“ oponentų socialines vertybes, jei tai pasitarnaus pagrindiniam 

tikslui. Tuo tarpu valdžioje esantieji stengiasi išsilaikyti joje kuo ilgiau, taip pat naudodami visas įmanomas priemones. Žinoma, šių priemonių spektras yra skirtingas ir priklauso nuo daugelio 

veiksnių (pavyzdžiui, rink÷jų suvokimo, kad jie esti apgaudin÷jami ir netenkinami jų interesai, 

demokratinių žaidimo taisyklių, kurios draudžia vartoti j÷gą valdžios už÷mimui, įsitvirtinimo ir 

pan.), tačiau esmin÷ kritin÷s perspektyvos atstovų įžvalga yra ta, kad ideologija tarnauja valdžios 

už÷mimo tikslui pasiekti. Taigi apeliavimas į socialines vertybes (kurios yra ideologijų dedamoji) 

taip pat tarnauja šiam tikslui, tod÷l būtina įvertinti Seimo narių politinio statuso (pozicijos 

valdančiosios grup÷s atžvilgiu) įtaką socialinių vertybių raiškos intensyvumui. 
                                                
83 Tą pripažįsta ir idealistin÷s perspektyvos gyn÷jai. Tiesa, jų požiūriu, valdžios už÷mimas yra priemon÷ siekiant kokių 
nors socialinių tikslų ar įgyvendinant bendrojo g÷rio idealus. Kritin÷s perspektyvos atstovams valdžios už÷mimas yra 
arba savitikslis veiksmas, arba tarnauja asmeninių valdančiosios grup÷s materialinių interesų ar psichologinių poreikių 
tenkinimui. 
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Apibendrinant, šiame skyriuje bus pristatomi išskirtųjų perspektyvų argumentai bei konstruojamas 

teorinis tyrimo modelis. Pirmiausia, aptariamos idealistin÷s perspektyvos prielaidos: partin÷s 

priklausomyb÷s ir socializacijos veiksnių įtaka politikų pasisakymų turiniui. Po to, nagrin÷jamas 

kritin÷s perspektyvos atstovų požiūris į tyrimo problemą. Šios teorin÷s analiz÷s išdava bus 

empiriniame tyrime tikrinamų hipotezių suformulavimas. 

1.2.1. PRIKLAUSOMYBö PARTIJAI: POLITIN öS IDEOLOGIJOS IR PROGRAMIN öS 

KONKURENCIJOS DIMENSIJOS 

Nors atstovaujamoji demokratija neįsivaizduojama be partijų, tačiau sunku būtų pateikti tokį šios 

organizacijos apibr÷žimą, su kuriuo sutiktų visi tyrin÷tojai. Vieni autoriai pabr÷žia, kad tai politin÷ 

grup÷, kuri siekia užimti valstyb÷s valdymo postus ir lemti sprendimų pri÷mimo procesą (žr., 

pavyzdžiui, Janda, Berry ir kt., 1989, p. 263), kiti – jog tai žmonių grup÷, kurią vienija bendra 

ideologin÷ orientacija (žr., pavyzdžiui, Klingemann, Hofferbert ir kt., 1994). Akivaizdu, kad 

pirmasis apibr÷žimas labiau atitinka kritin÷s perspektyvos poziciją, o antrasis – idealistin÷s. 

Žvelgiant į partijas iš pastarojo taško – politin÷-id÷jin÷ orientacija kertinių nacionalinių problemų 

atžvilgiu yra esminis jų bruožas. Žinoma, tai nereiškia, kad partijai apibūdinti užtenka šio elemento, 

valdžios postų už÷mimas yra ne mažiau svarbus dalykas. Tačiau idealistiniu požiūriu, partijos siekia 

užimti valdžią tam, kad valstyb÷s politikoje įgyvendintų tam tikras programas, paremtas ideologine 

orientacija. Taigi partijų atstovų elgsena valstyb÷s valdymo aparate tur÷tų būti „varžoma“ 

institucin÷s priklausomyb÷s. Iš to seka, kad priklausomyb÷ partijai tur÷tų daryti ir tam tikrą poveikį 
socialinių vertybių, sudarančių politinių ideologijų pagrindą (LaPalombara, 1966), raiškai 

politiniame diskurse. Kadangi politin÷s ideologijos yra ne šiaip įvairių id÷jų ir įsitikinimų rinkinys, 

o santykinai integruota ir koherentiška tų id÷jų ir įsitikinimų sistema, tai samprotavimai apie 

partin÷s priklausomyb÷s įtaką socialinių vertybių raiškai politikų diskurse neišvengiamai susiję su 

politinių ideologijų „id÷jiškai varžančiu“ poveikiu diskurso subjektams. Tod÷l būtina išnagrin÷ti, 
kokios ir kaip ideologin÷s orientacijos „varžo“ („tur÷tų varžyti“) partijų atstovus valdžios 

institucijose. Pirmiausiai, žinoma, reikia ištyrin÷ti pačią ideologijos sampratą. 
Pažodžiui, ideologija reiškia id÷jų mokslą (arba teoriją). Termino „kūr÷jas“, XVIII am. pab. – XIX 

am. pr. prancūzų teoretikas pozityvistas A.L.C.Destutt de Tracy siek÷ objektyviai („fiziologiškai“) 

nagrin÷ti id÷jas ir empirinių tyrin÷jimų pagrindu atskleisti mąstymo bei id÷jų kilm÷s principus. 

„Atkirtis“ tokioms „užmačioms“ buvo duotas netrukus, kai Napoleonas (pajutęs, kad objektyvusis 

id÷jų mokslas jam nepalankus) šį mokslininką ir jo sek÷jus niekinančiu tonu pavadino „ideologais“, 

t.y. žmon÷mis, kurie skleidžia su realybe mažai ką bendro turinčias, „nepraktiškas“ mintis. Anot 

K.Mannheimo, tai buvo moderniosios (su religija nebesusijusios) ideologijos sampratos gimimo 
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data (Mannheim, 1954, p. 64). Tiksliau, nuo tada ideologija buvo gana vienareikšmiškai susieta su 

politikos sfera. Politikai tapo pagrindiniais ideologijų „nešiotojais“ ir „skleid÷jais“. Maža to, jie 

tapo ir pagrindiniais socialin÷s bei politin÷s realyb÷s konstravimo subjektais. Kita vertus, 

Napoleono ir „ideologų“ ginčas iliustruoja dviejų skirtingų ideologijos sampratų priešstatą84. Pagal 

vieną iš jų ideologija yra tam tikra konkreti id÷jų ir įsitikinimų visuma, pagal kitą – klaidinga arba 

klaidinanti ir tikruosius interesus slepianti id÷jų bei įsitikinimų visuma. Pirmuoju atveju ideologijos 

tyrin÷tojus domina ideologijų turinys, antruoju – kokiais atvejais ir kaip tas „turinys“ naudojamas 

socialiniame žmonių gyvenime (žr. Thompson, 1984). Tačiau taip pat akivaizdu, kad abi šios 

sampratos tarpusavyje susijusios. Nagrin÷jant id÷jas, negalima atsiriboti nuo socialin÷s realyb÷s, 

kurioje jos susiformavo. Lygiai taip pat id÷jų cirkuliavimo ir „panaudojimo“ negalima nagrin÷ti 
neištyrus tų id÷jų turinio ir sąsajų su kitomis id÷jomis. 

Nesileisdamas į gilią diskusiją d÷l tiksliausios (politin÷s) ideologijos sampratos pateiksiu bene 

labiausiai apibendrintą ir „neutralų“ jos apibr÷žimą, kurį pristat÷ vienas iš pagrindinių šiuolaikinių 

politinių ideologijų tyrin÷tojų Anglijos teoretikas M.Freedenas. Šis autorius politine ideologija 

vadina id÷jų, įsitikinimų, nuostatų ir vertybių visumą: • kuri yra santykinai struktūriškai stabili; • kurią „išpažįsta“ reikšmingos grup÷s; • kuri siekia būti „ įsikūnyta“ politikos programose ir jas kontroliuoti; • kurios tikslas yra pateisinti arba užginčyti ir pakeisti socialinę ir politinę tvarką bei politin÷s 

bendruomen÷s procesus (Freeden, 2003, p. 32; plg., pavyzdžiui, Van Dijk, 1998; MacKenzie, 2002; 

Heywood, 2003) 

Taigi politin÷s ideologijos pagal šį apibr÷žimą yra santykinai stabilios tam tikrų grupių, siekiančių įgyvendinti tam tikras politikos programas, nukreiptas į tam tikros politin÷s bendruomen÷s viešųjų 

reikalų tvarkymą, id÷jų ir įsitikinimų visumos. Šiame apibr÷žime n÷ra kritin÷s perspektyvos 

                                                
84 Būtina pažym÷ti, kad šalia ideologijos dažnai vartojama utopijos sąvoka. Prie jos atsiradimo socialinių mokslų 
diskurse labiausiai prisid÷jo K.Mannheimas. Šis mokslininkas ideologiją apibr÷ž÷, kaip nesutaikomų su realybe id÷jų 
visumą, kuria siekiama palaikyti susiklosčiusią socialinę santvarką. Tuo tarpu utopija, jo manymu, yra su realybe 
nesutaikomų id÷jų visumą (taip pat kaip ir ideologijos atveju), tačiau kurios pagrindu siekiama transformuoti esamą 
socialinę tvarką (Mannheim, 1954). Taigi utopija yra lyg „teigiamas“ ir „progresyvus“ neigiamai suvokiamos 
ideologijos analogas. Tiesa, egzistuoja ir kitokia utopijos samprata. Pavyzdžiui, Lietuvos filosofas L.Donskis 
(utopiniam mąstymui skyręs didelį d÷mesį savo civilizacinių procesų tyrin÷jimuose) jai priskiria savotišką ideologijos 
„kritikos“ funkciją: „utopinę sąmonę būtų galima apibūdinti kaip sąmonę, išbandančią pagrindines civilizacijos id÷jas ir 
vertybes ir pademonstruojančią jų galimas pasekmes, jei jas ketinama naudoti ar jos jau naudojamos fundamentaliose 
socialin÷se orientacijose, programose ir projektuose“ (Donskis, 1996, p. 135). Kaip bebūtų, tačiau disertacijos tekste 
vartojama viena – ideologijos – sąvoka. Taip siekiama išvengti tam tikro painumo susijusio su tuo, kad utopijos sąvoka 
labai dažnai siejama su nuo realyb÷s labai nutolusiomis vizijomis. Tačiau reik÷tų sutikti, kad idealistin÷je perspektyvoje 
ideologijos sąvoką gal÷tų pakeisti utopija. Tuo tarpu, disertacijoje vartojama „neutralioji“ ideologijos samprata 
implikuoja „teigiamąją“ ideologijos konotaciją. 
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niuansų, tačiau bent kol kas toks apibr÷žimas tinkamas. Taip pat akivaizdu, kad šiuolaikiniame 

pasaulyje pagrindiniais ideologijų subjektais („tur÷tojais“) yra politin÷s partijos, nes jos labiausiai 

tiesiogiai susijusios su politikos programų formulavimu ir įgyvendinimu. Daugelis autorių sutaria, 

kad pagrindin÷s politin÷s ideologijos, kurios turi gilias šaknis, ir kuriomis iki šiol stengiasi 

vadovautis partijos, yra socializmas, liberalizmas ir konservatyvizmas. Visos jos yra sud÷tingos 

id÷jų sistemos ir nuolat šiek tiek kinta prisitaikydamos prie laikmečio reikalavimų. Tačiau galima 

išskirti ir tam tikrą id÷jin į branduolį, kuris išliko būdingas kiekvienai iš jų per daugelį dešimtmečių. 

Šiame id÷jiniame branduolyje bene svarbiausią vietą užima socialin÷s vertyb÷s. 

Liberalizmo ideologija, kuri anot kai kurių autorių jau „nugal÷jo“ visas savo konkurentes 

(Fukuyama, 1992), remiasi prielaida, kad žmon÷s yra racionalus, geranoriški, visuomeniški ir siekia 

tobul÷ti. Šioje ideologijoje akcentuojama individo minčių ir veiksmų (tam tikrose gana plačiose 

ribose) laisv÷, žmogaus teis÷s ir laisv÷s, tikima žmogaus ir visuomen÷s tobul÷jimu. Taip pat 

laikomasi nuostatos, kad asmuo yra pagrindinis socialinis vienetas, kuris priima savarankiškus 

sprendimus. Žmon÷s turi vadovautis visuotiniais ir universaliais principais bei būti savikritiškai 

nusiteikę. Valdžia turi būti kiek įmanoma apribota ir atskaitinga žmon÷ms. Be to, turi galioti įstatymo viršenyb÷s ir teisin÷s lygyb÷s principas. Socializmo ideologija, kuri anot „istorijos 

pabaigos“ id÷jos šalininkų jau tur÷jo būti „mirusi“, tačiau tebegyvuoja socialdemokratinių partijų 

programose, remiasi prielaida, kad visi žmon÷s turi būti lygūs ne tik teisiškai, bet ir ekonomiškai. 

Be to, kiekvieno iš jų poreikiai turi būti patenkinti. Socialistai laikosi nuostatos, kad pagrindinis 

socialinis vienetas yra grup÷ (visuomen÷, klas÷ ar komuna), kurio nariai turi būti solidarūs vienas su 

kitu. Jų manymu, pagrindinis elementas žmogaus gyvenime yra darbas, kuriame realizuojamas jo 

kūrybingumas, produktyvumas ir aktyvumas. Taip pat deklaruojamas visuotin÷s gerov÷s siekis, 

skurdo panaikinimas ir galimybių žmogaus potencialui atskleisti suteikimas. Kaip ir liberalai jie 

pasisako už teisinę valstybę, demokratinę valstybinę santvarką ir žmogaus teisių bei laisvių 

užtikrinimą ir pl÷trą. Konservatoriai dažnai kritikuojami d÷l to, kad jų ideologija išskydusi arba jos 

apskritai n÷ra, nes paprastai tepateikiama kitų ideologijų postulatų kritika (žr. Heywood, 2003). Vis 

tik, galima įvardyti pagrindinį principą, kuris dominuoja konservatyviojoje ideologijoje – tai 

natūralios ir nekintamos socialin÷s tvarkos egzistavimas. Bet koks projektas keisti esamą socialinio 

pasaulio gyvenimo sanklodą susilaukia konservatorių kritikos. Socialin÷ realyb÷ gali kisti tik 

natūraliai evoliucionuodama, o žmogus tegali taisyti didžiausias ir akivaizdžiausias blogybes. 

Socialin÷ tvarka kildinama iš Dievo, gamtos, istorijos, biologijos arba ekonomikos, t.y. iš šių 

„šaltinių“ semiamasi „išminties“ apie tai, kaip turi būti tvarkomas socialinis pasaulis. Apskritai, 

klasikin÷se ideologijose atsiskleidžia dauguma pagrindinių id÷jų, kurių pagrindu ir šiais laikais 

kovojami politiniai mūšiai viešojoje erdv÷je. 
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Kita vertus, visaapimančių ir grynų teorijų bei ideologijų formulavimas bei taikymas realiame 

gyvenime yra pakankamai diskredituotas (šį procesą prad÷jo „ideologijos pabaigos“ apologetai, o 

„užbaig÷“ postmodernieji filosofai ir socialinio gyvenimo teoretikai). Ir nors politikos filosofų 

niekas nesirengia išvaryti iš universitetų, vienas iš pagrindinių empirinių politinių ideologijų 

studijavimo objektų šiais laikais yra partijų programose išd÷stytos bei viešajame diskurse 

propaguojamos politin÷s nuostatos ir id÷jos. Demokratija politin÷ms partijoms priskiria svarbią 

funkciją – pateikti politinių veiksmų alternatyvas politinei bendruomenei. Kad politin÷je sistemoje 

atsirastų abipusis ryšys tarp politikų veiksmų ir rink÷jų norų, piliečiai turi aiškiai ir tiksliai suvokti, 

kurią iš pateiktų alternatyvų jiems pasirinkti, kuo jos skiriasi tarpusavyje ir kokioms ideologin÷ms 

nuostatoms atstovauja. Taigi, veikiamos socialinių, ekonominių, kultūrinių ir politinių procesų 

partijos neišvengiamai susiduria su poreikiu save ideologiškai apbr÷žti. Šių „apsibr÷žimų“ pagrindu 

susiformuoja savotiškas tarppartin÷s politin÷s konkurencijos laukas, kurį galima įvardinti partin÷s 

sistemos konfigūracija, „partinių alternatyvų visuma, veikiančia apibr÷žtoje „politin÷je erdv÷je“, 

kurioje partijos sąveikauja tarpusavyje konkurencinių ašių pagrindu“ (Novagrockien÷, 1998, p. 

300). Šios konkurencin÷s kovos pamatas yra kertin÷s problemos. Konfliktin÷s linijos yra įtvirtintos 

partijų užimamomis nišomis ir jų paprastai n÷ra daug, nes manoma, kad rink÷jams partin÷ sistema 

su daugybe konfliktinių problemų dimensijų būtų per sud÷tinga ir jie negal÷tų priimti kokybiškų 

sprendimų (pavyzdžiui, balsuoti už partiją, kuri „iš tikro“ atstovaus jų interesams). 

Kair÷s-dešin÷s koncepcija dažnai pateikiama kaip pagrindin÷ konfliktin÷ linija, kurios pagrindu 

apibūdinamos tarpusavyje besivaržančių partijų programos (Novagrockien÷, 1998; Bobbio, 2004 

[1999]; Budge, Klingemann ir kt., 2001). Jos pagrindu rink÷jas, ne tik atpažįsta ideologinę partijos 

orientaciją, bet ir gali numatyti jos požiūrį į skirtingas kritines problemas. Kita vertus, Lietuvoje ši 

dimensija dažnai kritikuojama kaip neatspindinti pokomunistin÷s specifikos, o Vakaruose teigiama, 

jog ji neįtraukia į savo akiratį nemažiau svarbių kultūros, istorijos ir tautiškumo elementų 

(Krupavičius, 1996a, p. 83-84). Kaip ten bebūtų, tačiau partin÷ konkurencija dažniausiai veikia įcentriškai ir formuojasi kelios centrin÷s ideologinio politinio diskurso dimensijos, kurios nustato 

ryšius tarp piliečių ir politinių partijų. Šiuo metu pripažįstama, kad skirstymas į kairiuosius ir 

dešiniuosius n÷ra universalus, ir kair÷s-dešin÷s skal÷ pateikiama kaip tuščia ertm÷, kurią kiekvienu 

konkrečiu atveju reikia pripildyti įvairiomis reikšm÷mis. Juo labiau, kad netgi kalbant apie 

klasikines vakarietiškas ideologijas, n÷ra taip jau aišku, koks yra vadinamasis „klasikinis“ dešiniųjų 

ar kairiųjų apibr÷žimas, kaip jis kito istoriškai ir koks jis yra dabartin÷se Vakarų Europos partin÷se 

sistemose (Ž÷ruolis, 1996, p. 30-31). Vis tik, kair÷s-dešin÷s skal÷ teb÷ra paprastas ir patogus 

instrumentas dažnai naudojamas siekiant supaprastinti sud÷tingą modernaus politinio konflikto 

realybę. Kita vertus, politikos mokslininkai vis dažniau ima naudoti daugelio dimensijų politin÷s 
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konkurencijos laukus, apibūdindami ideologines politinių veik÷jų pozicijas. Išskiriamos 

konkurencin÷s ašys ir d÷liojamos partijos, rink÷jai ar kiti politikos subjektai į atitinkamas ertmes. 

Šiuo atveju, atsižvelgiama ir į atskirų dimensijų svorį, kurį joms priskiria politikos veik÷jai. Taip 

išvengiama politin÷s sistemos supaprastinimo, atsižvelgiama į šiuolaikin÷s visuomen÷s 

kompleksiškumą ir pateikiamas išsamesnis politin÷s partijų konkurencijos vaizdas. 

Mokslin÷je literatūroje tebevyrauja įsitikinimas, kad svarbiausias partijų konkurencin÷s erdv÷s 

formavimosi pagrindas yra socialin÷s takoskyros (žr., pavyzdžiui, Kitschelt, 1995; Zielinski, 2002). 

Politin÷s sociologijos klasikai S.M.Lipsetas ir S.Rokkanas įvade į garsią studiją „Partin÷s sistemos 

ir rink÷jų tapatyb÷s“ (Lipset ir Rokkan, 1967) teig÷, jog Vakarų Europos politikoje vyravo keturios 

stambiausios takoskyros. Dvi pirmosios, centro ir periferijos bei valstyb÷s ir bažnyčios, atsirado 

kaip Nacionalin÷s revoliucijos išdava XVII-XIX amžiuose. Tautin÷s valstyb÷s formavimasis tuo 

metu suk÷l÷ konfliktus d÷l centrin÷s valdžios įtakos ribų bei vertybių ir kultūrin÷s tapatyb÷s. 

Nacionalin÷ kultūra tur÷jo rasti atsakymus į tautinių, kalbinių ir religinių mažumų iššūkius 

teritorin÷se provincijose ar visuomen÷s sub-kultūrose. Be to, nacionalin÷s valdžios centralizacijai ir 

standartizacijai nuolat priešinosi katalikų bažnyčia, nor÷jusi išlaikyti savo privilegijuotą statusą. 
Kitų dviejų takoskyrų atsiradimas buvo nulemtas Industrin÷s revoliucijos XIX amžiuje pasekmių – 

tai darbuotojų ir darbdavių bei kaimo (žem÷s ūkio) ir miesto (pramon÷s) konkurencija. Tuo metu, 

masin÷ migracija į miestus ir pramonin÷s klas÷s atsiradimas met÷ iššūkį dominavusiai kaimo ir 

žem÷s ūkio socialinei struktūrai, o kai pramon÷s sektorius ÷m÷ dominuoti, valstyb÷je atsirado 

konfliktas tarp darbininkų ir viduriniosios klas÷s. Visos anksčiau min÷tos takoskyros skirtingose 

šalyse atsirado skirtingu laiku ir prigijo skirtingu mastu, tačiau jos buvo pagrindin÷s konkurencijos 

ašys, nulemiančios skirtumus tarp partijų. Klasin÷ takoskyra, kaip parod÷ istorijos t÷km÷, dominavo 

partin÷je konkurencijoje kaip kertin÷ ašis beveik visą pra÷jusį amžių. 

Kalbant apie socialinių takoskyrų reikšmę politiniam procesui, negalima pamiršti vienos itin 

svarbios detal÷s. Partijų konkurencin÷s erdv÷s ašys Vakarų Europoje nuolat kito, keičiantis istorinei 

situacijai, tačiau daugelis įtakingų autorių (S.M.Lipset, S.Rokkan, R.Rose, D.Urwin, R.Dahl) 

sutinka d÷l esminio lūžio, kai daugiau ar mažiau nusistov÷jo partin÷s sistemos politin÷s kovos lauko 

dimensijos – tai masinio balsavimo teis÷s suteikimo laikotarpis. Tuomet kaip tik ir susiformavo 

pagrindin÷ šiuo metu – socio-ekonomin÷ – partin÷s konkurencijos takoskyra. Šiuo metu, nuolat 

peržiūrint partin÷s sistemos raidą, kai kurie autoriai pasteb÷jo kintančius partinio pasirinkimo 

motyvus, ko pas÷koje R.Inglehartas išk÷l÷ id÷ją apie naują tarppartin÷s konkurencijos ašį tarp 

materialistin÷s visuomen÷s ir pomaterialistin÷s visuomen÷s vertybių (žr. Inglehart, 1977; Inglehart, 

1990). Ši takoskyra atsirado kaip kultūrin÷s revoliucijos šeštajame šio amžiaus dešimtmetyje 
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išdava. R.Inglehartas, apibendrindamas partin÷s konkurencijos istorinę raidą, išskyr÷ tris partijas 

skiriančių kintamųjų grupes: • Priešindustrin÷s visuomen÷s takoskyras atspindintys kintamieji – tokie kaip religija, kalba, ras÷. 
Šie kintamieji yra priskiriamojo pobūdžio, t. y. tokios savyb÷s perduodamos iš kartos į kartą beveik 

nepakitusios. • Industrin÷s visuomen÷s takoskyras atspindintys kintamieji – klasinio konflikto pamatą sudarantys 

faktoriai, kaip pajamos, profesija, išsimokslinimas, naryst÷ profesin÷se sąjungose. Šie kintamieji yra 

daugiau įgyjamo, nei priskiriamojo pobūdžio, nes gali kisti (ir dažnai kinta) iš kartos į kartą. Šie 

procesai ypač sustipr÷ja did÷jant socialiniam mobilumui. • Poindustrin÷s visuomen÷s takoskyras atspindintys kintamieji – atspindi individualias vertybes ir 

grindžiami neekonominiais poreikiais. Šie kintamieji nuo kitų dviejų grupių skiriasi tuo, kad yra 

mažiausiai institucionalizuoti. Kita vertus, jei jie yra giliai įsiasmeninti, tai gali tapti pagrindu 

ilgalaikiam politin÷s konkurencijos modeliui (Inglehart, 1977, p. 181-182). 

Partin÷s konkurencijos dimensijų kiekis priklauso ir nuo partin÷s sistemos tipo. Dvipartin÷je 

sistemoje partijos ir rink÷jai paprastai pasiskirsto pagal vieną ideologinę dimensiją, dažniausiai – 

socio-ekonomin÷s kair÷s ir dešin÷s (dešinieji pasisako už privačios iniciatyvos ir verslo suvaržymų 

mažinimą, o kairieji siekia pl÷toti valstybinį reguliavimą ir planavimą šiose srityse)85. 

Daugiapartin÷je sistemoje, tuo tarpu, rinkimams svarbios kelios konkurencin÷s dimensijos, kurios 

nevienodai svarbios atskiriems politin÷s erdv÷s veik÷jams. Taigi dažniausiai partijos stengiasi 

surasti (arba „sukurti“) savąją nišą ideologin÷s konkurencijos lauke (moral÷s, socialinių paslaugų 

užtikrinimo, žem÷s ūkio, valstyb÷s išlaidų lygio ir panašiais klausimais). Rink÷jams, pasirenkant už 

kurią partiją balsuoti, svarbu, kokią poziciją atitinkama partija užima atitinkamu visuomeninio 

gyvenimo klausimu ir kaip gerai sugeba ją apginti bei įgyvendinti. Taip traktuojant politinių 

organizacijų kovą, galima išvengiama griežto ideologinio partijų skirstymo, kas jau daugiau ar 

mažiau pripažįstama, kaip atgyvenęs politinio gyvenimo reiškinys, ir labiau koncentruotis ties 

konkretesn÷mis kritinių visuomen÷s problemų ašimis (Novagrockien÷, 1998, p. 302). 

Norvegų politologai J.-E.Lane ir S.Ersson kalb÷dami apie partijų ir socialin÷s struktūros ryšius bei 

apie rink÷jų pasirinkimą nulemiančius faktorius, išskiria struktūrinius ir nestruktūrinius 

kintamuosius. Struktūriniai kintamieji yra ilgalaik÷s socialin÷s sandaros takoskyros, skiriančios 

žmones į skirtingas grupes – tai religija, klas÷ ir tautin÷ priklausomyb÷ (autoriai akivaizdžiai seka 

                                                
85 Kita vertus, vienas žymiausių kair÷s ir dešin÷s takoskyros tyrin÷tojų N.Bobbio siūlo ją išskirti socialin÷s lygyb÷s ir 
skirtyb÷s, tiksliau egalitarizmo-neegalitarizmo pagrindu (žr. Bobbio, 2004 [1999]). O, pavyzdžiui, empirinio požiūrio 
tyrin÷jant partijų ideologijas atstovai I.Budge ir H.D.Klingemannas sukūr÷ išsamią, tačiau gan÷tinai sud÷tingą 
klasifikacinę schemą (žr. Budge, Robertson ir kt., 1987), d÷l ko ji ypač dažnai kritikuojama (žr., pavyzdžiui, Laver ir 
Shepsle, 1990; Pennings ir Keman, 2002). 
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S.M.Lipseto ir S.Rokkano modeliu). Nestruktūrinių veiksnių bruožas – trumpalaikiškumas ir čia 

priskirtini tokie kintamieji, kaip kandidatų savyb÷s, partijų ir jų atstovų pozicijos konkrečiais 

klausimais. Kita vertus, partijoms klasifikuoti šie autoriai pasirenka kiek kitokį, lankstesnį modelį, 
kuriame išskiriamos partinių pozicijų grup÷s ir konkurencin÷s kovos ašys, į kurias „talpinamos“ 

partijos. Taip pagal pavadinimą, istorinę tradiciją, partijos programą, socialinę orientaciją ir 

priklausymą tarptautin÷ms partijų „šeimoms“, Vakarų Europoje išskiriamos tokios partijų grup÷s: • struktūrin÷s – religin÷s, etnin÷s (tautininkiškos), kaimo, socialistin÷s, komunistin÷s, kairiosios 

socialistin÷s; • nestruktūrin÷s – liberalios, konservatyvios, protesto, aplinkos apsaugos, ultra-dešinios (Lane ir 

Ersson, 1994). 

Šioje klasifikacijoje galima įžvelgti ne tik formalų partijų skirstymą, bet ir partijų konkurencijos 

dimensijas. 

Aiškiausiai ir išsamiausiai partijų ideologin÷s konkurencijos dimensijas yra pristatęs A.Lijphartas 

1984 m. studijoje „Demokratijos“. Autorius teigia, jog trisdešimt šešiose demokratin÷se jo 

studijuotose šalyse galima išskirti bent septynias pagrindines kritinių problemų dimensijas: • Socio-ekonomin÷ (kair÷s-dešin÷s). Tai svarbiausia dimensija, kuri egzistuoja visose tirtose 

šalyse, nors dabar pastebimas jos įtakos smukimas. Priešingai nei dešiniosios, kairiosios partijos 

paprastai pasisako už valstybinio sektoriaus pl÷timą ekonomikoje, centrinio biudžeto svarbos 

didinimą, pajamų perskirstymą neturtingųjų naudai, nedarbo mažinimą bei išlaidų didinimą 

švietimui, sveikatai ir socialin÷s gerov÷s užtikrinimui.  • Religin÷. Tai antra pagal svarbą dimensija (sutinkama daugiau nei pus÷je tirtų šalių), kurios 

pagrindą sudaro skirtumai tarp religines pažiūras akcentuojančių partijų ir pasaulietinių partijų. 

Kaip ir pirmosios dimensijos atveju, pastebimas jos svarbos maž÷jimas tarppartin÷je 

konkurencijoje. • Kultūrin÷-etnin÷. Šios dimensijos apraiškų randama daugiataut÷se, pliuralistin÷se šalyse, kur 

egzistuoja konkurencija tautin÷s priklausomyb÷s, kultūriniu ar kalbiniu pagrindu. • Miesto-kaimo. Nors skirtumai tarp kaimo ir miesto vietovių bei jų interesų egzistuoja visur, 

tačiau tik keliose šalyse tokios takoskyros turi svorio politiniame procese. • Santvarkos palaikymo. Ši dimensija demokratin÷se šalyse atsiranda tik ten, kur egzistuoja įtakingos, šalies politinei santvarkai oponuojančios, partijos. Tai dažniausiai būna komunistin÷s 

partijos, tačiau šiuo metu pastebimas tokių partijų populiarumo maž÷jimas. 
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• Užsienio politikos. Šiuo atveju svarbios partijų pozicijos įvairiais užsienio politikos klausimais: 

pasipriešinimas narystei NATO ir ES ar šių organizacijų pl÷trai ir pan. • Materialistinių ir pomaterialistinių vertybių. Šios dimensijos pagrindą sudaro dalyvaujamos 

demokratijos ir aplinkos apsaugos vertyb÷s. Jau ne kartą min÷tas R.Inglehartas nustat÷, kad naujoji 

viduriniosios klas÷s karta labai vertina tokius dalykus kaip „didesn÷s galimyb÷s žmon÷ms pareikšti 

savo nuomonę sprendžiant klausimus darbe ir vietin÷je bendruomen÷je“ ir „didesn÷s galimyb÷s 

pasireikšti žmon÷ms priimant svarbius valstybinius sprendimus“. Be to, turtingesn÷se šalyse šie 

visuomen÷s atstovai vienu iš svarbiausių tikslų laik÷ ir „pastangas, siekiant pagražinti mūsų miestus 

ir kaimus“. Kaip bebūtų, tačiau ši dimensija kol kas svarbi tik keletui šalių. Autorius pastebi, kad 

dažnai atgyvenusiems kaimo interesams atstovavusios partijos dabar tampa aplinkosaugines id÷jas 

propaguojančiomis partijomis (Lijphart, 1999, p. 78-89). 

A.Lijphartas pabr÷žia, kad šios dimensijos yra išskirtos tokiu būdu, jog atmeta partijų vidaus 

konfliktų takoskyras, yra svarbios įtakingoms (turinčioms koalicijų arba „šantažo“ potencialą) 
partijoms ir esti ilgalaik÷s. Mokslininkas, be kita ko, nurodo, kad norint nustatyti partijų 

konkurencines dimensijas pagrindiniu šaltiniu lieka partijų programų analiz÷, tačiau ji turi būti 

papildoma partijų pareiškimų, partijos konferencijų debatų ir partijos lyderių pasisakymų 

parlamente ir kitose viešose vietose tyrimais. 

Kaip ir pristatant socialinių vertybių tyrimų spektrą, šioje vietoje iškyla problema d÷l Vakaruose 

sukurtų teorinių modelių tinkamumo tiriant posovietin÷s erdv÷s šalių socialinę ir politinę realybę. 
Akivaizdu, kad vakarietiškus modelius perkeliant į šių šalių kontekstą reikia atsižvelgti į socialinius, 

ekonominius ir kultūrinius skirtumus. Šiuo atveju reikia pasikliauti jau atliktomis panašaus 

pobūdžio studijomis, kuriose ši problematika yra išnagrin÷ta ir teoriškai, ir empiriškai86. Didžiausią 

ind÷lį šioje srityje įneš÷ JAV politologas H.Kitscheltas, kuris kartu su kolegomis tyrin÷jo Rytų ir 

Vidurio Europos šalių (labiausiai Čekijos, Vengrijos, Lenkijos ir Bulgarijos) partinių sistemų raidą 

paskutiniajame pra÷jusio amžiaus dešimtmetyje (toliau diskusija pl÷tojama pagal Kitschelt, 1995; 

Kitschelt, Mansfeldova ir kt., 1999). Įvertinęs šių šalių istorinę patirtį tiek sovietiniame režime, tiek 

tarpukaryje, tiek dar ankstesniais laikais (ir atsižvelgdamas į posovietines patirtis), autorius pabr÷ž÷, 
kad šios patirtys formuoja ne tik partijų ir rink÷jų sąveikos struktūrą87, bet ir politinių programų 

                                                
86 Pažym÷tina, kad daugelis autorių apskritai linkę abejoti programin÷s (ideologijomis paremtos) partin÷s konkurencijos 
dimensijų susiformavimo perspektyvomis d÷l piliečių „nekompetentingumo“ politiniame gyvenime, kurį sąlygoja 
demokratin÷s politikos tradicijų nebuvimas, d÷l staigių socialin÷s struktūros pokyčių, kurie neleidžia formuotis 
stabilioms socialin÷ms pozicijos, d÷l politikų ir partijų atsakomyb÷s už savo veiksmus stokos, taip pat d÷l tarptautinių 
institucijų spaudimo, kuris sąlygoja vienodo kurso trajektoriją, kuriant rinkos ekonomiką ir demokratinį politinį režimą. 
H.Kitscheltas nesutinka su tokiu požiūriu ir vadiną jį tabula rasa hipoteze, kurios klaidingumą įrodo savo empiriniais 
tyrimais (žr. Kitschelt, Mansfeldova ir kt., 1999). 
87 Pokomunistin÷se visuomen÷se H.Kitscheltas pagal santykį su rink÷jais išskiria keturis politinių partijų tipus: 
charizmatines, kurios pritraukia rink÷jus asmeniniu lyderio žavesiu, užuomazgines (protopartijas), funkcionuojančias 
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turinį bei tarppartinę konkurencinę erdvę. Nagrin÷damas Rytų ir Vidurio Europos šalių partinių 

sistemų konkurencijos dimensijų formavimąsi ir struktūrą H.Kitscheltas seka Vakaruose 

išpl÷totomis politinių takoskyrų formavimosi teorijomis, apie kuria jau buvo kalbama. Trumpai 

reziumuojant, politin÷s takoskyros ir tarppartin÷s konkurencijos dimensijos formuojasi trimis 

„etapais“. Visų pirma, išsikristalizuoja socialin÷s, ekonomin÷s ir kultūrin÷s piliečių pozicijos 

socialin÷je struktūroje bei jas „atitinkančios“ pažiūros. Po to, šių pažiūrų pagrindu formuojasi 

politin÷s (partin÷s) tapatyb÷s. Ir galiausiai, kai kurios iš šių tapatybių paverčiamos pagrindin÷mis 

partijų konkuravimo ašimis. Kurios iš tų tapatybių tampa partijų politinių konfliktų pagrindu, lemia 

pačių partijų pasirinkta strategija. Politikai stengiasi akcentuoti tas socialines ir politines skirtybes, 

kurios (jų manymu) didina potencialų elektoratą. Tačiau tas strategijas riboja du svarbūs veiksniai88. 

Kadangi dauguma rink÷jų mažai domisi politika ir paprastai nesusipažįsta su išsamiomis partijų 

politin÷s veiklos strategijomis, tai politikai siekia savo viešuose diskursuose supaprastinti 

pasirinkimų alternatyvas, kam pasitarnauja politin÷se ideologijose įsitvirtinusių kertinių problemų ir 

vertybių akcentai. Be to, d÷liojami akcentai į tam tikras vertybes ir problemas rink÷jams teikia 

užuominų apie partijų ir jų atstovų elgsenos kryptis ateityje vyksiančių sprendimų pri÷mimo metu 

(parlamentuose ir vyriausyb÷se). Taigi susiformuoja santykinai mažai (vieną, dvi arba tris) 

dimensijų turintis tarppartin÷s programin÷s konkurencijos laukas, kuriame kiekviena partija 

„išsikovoja“ ir užima savo santykinai stabilią „nišą“. 

Sekdamas šia politinių takoskyrų formavimosi logika H.Kitscheltas pirmiausiai nukreipia savo 

žvilgsnį į potencialias socialines, ekonomines ir kultūrines posovietinių šalių takoskyras, kurios gali 

tapti tarppartin÷s programin÷s konkurencijos ašių kūrimosi pagrindu. Autorius primena, kad šis 

„tapsmas“ priklauso nuo istorin÷s patirties (ypač sovietinio režimo pobūdžio) ir vykdomų politinių, 

ekonominių bei socialinių reformų konkrečioje šalyje. Taigi išskiriamos89 penkios pagrindin÷s 

takoskyros: • Politinio režimo. Buvusio politinio režimo palaikymas (arba jo pasmerkimas) atspindi piliečių 

socialinį, politinį ir ekonominį statusą bei pad÷tį socialinių ir politinių ryšių tinkle sovietiniame 

režime. Kuo labiau represyvus buvo sovietinis režimas konkrečioje šalyje, tuo svarbesn÷ ši 

takoskyra tur÷tų būti partijų konkurencijoje. Be to, pavyzdžiui, darbininkai gali „atsimesti“ nuo 

                                                                                                                                                            
frakcijų parlamente pagrindu; klientistines, kurių atstovai elektoratą pritraukia dalydami ir perskirstydami įvairias 
g÷rybes už balsus rinkimuose, bei programines, kurios rink÷jams įsipareigoja įgyvendinti tam tikrą politinę programą 
(orientuotą į „bendrąjį šalies g÷rį“). 
88 Čia ypatingai aiškiai atsiskleidžia autoriaus simpatijos racionalaus pasirinkimo teorijai socialiniuose moksluose. 
89 Nors, H.Kitscheltas teigia, kad jo atspirties tašku buvo S.M.Lipseto ir S.Rokkano politinių takoskyrų formavimosi 
Vakarų pasaulyje modelis, tačiau išskirtosios takoskyros atrodo pernelyg „nutolusios“ nuo originaliųjų, kad galima būtų 
pritarti autoriui. Kita vertus, jos vienaip ar kitaip atkartoja daugelio autorių darbuose apibūdinamas partin÷s 
konkurencijos dimensijas. H.Kitschelto „varianto“ privalumas yra kad jis sukonstruotas atsižvelgiant į posovietinių 
šalių kontekstą. 
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socialistinių id÷jų (taigi nepalaikyti buvusių komunistinių ir naujųjų socialdemokratinių partijų) d÷l 

to, kad sovietin÷je sistemoje jų interesai buvo palaikomi tik žodžiais. Tik÷tina it tai, kad amžiaus 

skirtumai taip pat prisideda prie šios takoskyros įsitvirtinimo, nes sovietinio režimo įtvirtinimo 

baisumus asmenyb÷s brandos ir v÷lesniu laikotarpiu patyrę asmenys bus itin kritiškai nusiteikę to 

režimo ir jam tarnavusių asmenų atžvilgiu. • Ekonominių resursų perskirstymo. Šiuo atveju takoskyra formuojasi tarp tų kurie palaiko rinkos 

ekonomikos pl÷trą, ir tų kurie tame nemato perspektyvų sau bei reikalauja socialinių garantijų ir 

saugumo. Turimi materialiniai ir intelektualiniai resursai bei suvokimas apie jų „tinkamumą“ 

naujojo režimo sąlygomis sąlygoja politines simpatijas ir tapatybes. Bendriausiu požiūriu, tie, kas 

jaučia esantys pralaim÷tojai įsitvirtinant naujajai politinei ir ekonominei santvarkai, priešinsis 

radikalioms reformoms, akcentuos socialin÷s apsaugos ir reguliuojamos ekonomikos būtinumą. 
Laim÷tojai, tuo tarpu, bus karšti rinkos ekonomikos apologetai. Pastarųjų grupę teoriškai (ir 

empiriškai) sudaro santykinai jauni, gerai išsimokslinę, miestuose gyvenę vyrai, priklausę 

inteligentijos klasei90 ir tur÷ję artimų ryšių su administracinio sluoksnio atstovais sovietiniame 

režime. Be to, prekybiniame, administraciniame ir paslaugų sektoriuje dirbę asmenys taip pat tur÷jo 

naujojoje tvarkoje s÷kmę užtikrinančių resursų. Pralaim÷tojai iš esm÷s yra pensininkai, vyresnio 

amžiaus žmon÷s, ypač moterys, žemesnio išsimokslinimo bei gamyboje ar žem÷s ūkyje dirbę 

asmenys. Apibendrinant galima teigti, kad labiau socialiai pažeidžiami žmon÷s tiek Vakaruose, tiek 

Rytuose palaiko socialistines arba socialdemokratines partijas, kurios savo programose ir 

pasisakymuose akcentuoja socialinę apsaugą, socialinį teisingumą ir ekonominių resursų 

perskirstymą. • Socialin÷-kultūrin÷. Šios takoskyros pagrindas yra požiūris į autoriteto struktūras. Socialiniai 

liberalai pasisako už kuo platesnį piliečių dalyvavimą visuomen÷s valdyme ir asmens autonomiją 

valdžios atžvilgiu pasirenkant norimą gyvenimo stilių (tradicijų, religijos ar šeimos atžvilgiu). 

Socialiniai autoritarai atmeta piliečių dalyvavimo sprendimų pri÷mimo procese pl÷trą ir pasisako už 

griežtą žmonių moralinio elgesio kontrolę. Posovietin÷se šalyse tarp socialinių liberalų paprastai yra 

santykinai daugiau jaunų, gerai išsimokslinusių, miestuose gyvenančių vyrų. • Nacionalizmo-kosmopolitizmo. Šiuo atveju takoskyros pagrindas yra požiūris į tautiškumą ir 

atvirumą pasauliui. Be to, atvirumas pasauliui dažnai persipina su vakarietiškumu, o nacionalizmas 

su rytietiškumu. V÷lgi kosmopolitai posovietin÷s šalyse paprastai esti jauni, gerai išsimokslinę, 
miestuose gyvenantys asmenys. Pagal socialines takoskyras galima prognozuoti, kad rinkos 

ekonomikos šalininkais liberalai ir kosmopolitai palaikys tą pačią partiją, paprastai liberalus. 

                                                
90 Nors autorius nevartoja šios sąvokos, tačiau jo aprašoma žmonių grup÷ atitinka būtent tokį apibūdinimą, kuris įprastai 
vartojamas kalbant apie socialinę stratifikaciją sovietiniame režime (žr. Matulionis, 2001). 
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• Etnin÷. Jei šalyje yra santykinai gausių etninių grupių, tai jų interesams atstovauti gali tuo 

pagrindu sukurtos tautinių mažumų partijos. Šių partijų ir etninio konflikto dimensijos atsiradimą 

skatina ir socio-ekonominiai veiksniai (nepaisant to, ar tautin÷ mažuma priklauso aukštesnei ar 

žemesnei socialinei klasei lyginant su nominaliąja dauguma). Be to, tik÷tina, kad tautinių mažumų 

partijos palaikys kosmopolitines orientacijas. 

Kaip jau min÷ta šių takoskyrų transformavimasis į partijų programin÷s konkurencijos dimensijas 

priklauso nuo partijų naudojamų rink÷jų pritraukimo strategijų, kurias savo ruožtu labiausiai, anot 

H.Kitschelto ir kolegų, lemia buvusio sovietinio režimo pobūdis (su tuo sutinka ir, pavyzdžiui, 

Degutis, 1995). Išskirti trys sovietinio režimo tipai: • Biurokratinis-autoritarinis. Jam būdinga tai, kad egzistuoja sustabar÷jusi tačiau tvirta valdančioji 

partija, kuri yra susiformavusi tarpukario laikotarpiu egzistavusio įtakingo darbininkų jud÷jimo 

pagrindu. Be to, šiam režimui būdingas gerai išvystytas profesionalus biurokratinis valstyb÷s 

aparatas, kuriame korupcija n÷ra giliai įsišaknijusi. Taip pat režimo priešininkai, kurie yra griežtai 

represuojami, čia turi ilgamet÷s patirties demokratinio režimo sąlygomis, taigi jų id÷jos ir veikla yra 

santykinai struktūruoti ir konkretūs. Toks režimas egzistavo tik Čekoslovakijoje ir didžiausią įtaką 

turi dabartinei Čekijos respublikai. Autoriai postuluoja, kad šios šalies politin÷je konkurencijoje 

dominuos ekonominių resursų perskirstymo takoskyra. Kitos takoskyros savo reikšme pastarajai 

negali prilygti d÷l santykinai ankstyvos industrializacijos ir sekuliarizacijos bei režimo represyvumo 

(svetimumo). Taigi likusios dimensijos tik papildo dominuojančiosios akcentus, t.y. rinkos 

ekonomikos pl÷trą labiausiai palaikančios partijos – pagrindin÷s sovietinio režimo „griov÷jos“ – 

pasisako ir už socialinį liberalizmą bei kosmopolitizmą. Priešingai, pokomunistin÷s, socialistin÷s ir 

krikščioniškosios bei nacionalistin÷s partijos akcentuoja socialinę apsaugą, socialinį autoritarizmą 

bei nacionalizmą. Tautin÷ms grup÷ms pagrindin÷s taip pat ekonominių resursų perskirstymo 

problemos, o sovietinio režimo dimensija yra izoliuota. Empirinis politikų ir rink÷jų nuostatų 

tyrimas Čekijoje gana akivaizdžiai patvirtino šias hipotezes. • Nacionalinis-akomodacinis. Šio režimo būdingi bruožai: reformistiškai nusiteikusi ir 

„nacionalinius interesus“ ginanti valdančioji partija, vidutiniškai profesionalizuotas valstyb÷s 

biurokratinis aparatas, santykinai labiau paplitusi korupcija bei greitai ir gerai suorganizuojama 

pilietin÷ visuomen÷, turinti aiškias ir konkrečias veiklos kryptis. Toks režimas egzistavo, 

pavyzdžiui, Vengrijoje ir Slov÷nijoje. Baltijos šalis autoriai taip pat linkę priskirti tokiems 

režimams, nors šiose valstyb÷se buvo ir toliau aptariamo patrimonialinio režimo bruožų. Iš šių 

režimų į demokratinius besitransformuojančių šalių partin÷s programin÷s konkurencijos erdv÷ yra 

sud÷tingiausia, nes sureikšminamos problemos ir vertyb÷s diferencijuoja partinę sistemą. Buvusių 

komunistų partija pasisako už rinkos ekonomiką, tačiau akcentuoja ir socialin÷s lygyb÷s id÷jas. Be 
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to, ji pasirenka socialinio liberalizmo poziciją. Kalbant apie ekonominių resursų perskirstymo 

dimensiją, d÷l „suder÷to per÷jimo“ metu ir v÷liau vykusios kompromisin÷s politikos daugelis 

partijų (įskaitant pokomunistines) pasisako už rinkos ekonomikos pl÷trą šalyje, o buvę komunistai ir 

socialdemokratai n÷ra pačios kairiausios partijos. Be to, d÷l tų pačių priežasčių vienodai aštriai 

smerkiamas buvęs režimas. Taigi partijų ir joms atstovaujančių politikų retorika krypsta į kitas 

visuomen÷s struktūros skirtybes. Su sovietinio režimo sugriovimu asocijuojamos partijos 

(pavyzdžiui, TS(LK) Lietuvoje) akcentuoja nacionalizmą ir socialinį autoritarizmą. D÷l bažnyčios 

svarbos disidentiniuose jud÷jimuose, krikščioniškosios partijos (pavyzdžiui, LKDP Lietuvoje) 

renkasi panašią retoriką. Tuo tarpu kitos pagrindin÷s partijos (liberalios, socialdemokratin÷s ir 

pokomunistin÷s) sieja save su socialiniu liberalizmu ir kosmopolitizmu. Kair÷s ir dešin÷s pozicijos čia asocijuojamos su socialine-kultūrine takoskyra: kairieji pasisako už asmens autonomiją, 
universalias elgesio normas, daugiakultūrinį pliuralizmą ir dalyvaujamąją demokratiją, o dešinieji 

priešingai – už socialinę tvarką ir kontrolę, moralumą, nacionalizmą ir tautines tradicijas bei 

valdžios autonomiją piliečių atžvilgiu. Ekonominių resursų perskirstymo požiūriu dešiniosios 

partijos nebūtinai turi pasisakyti už radikalią rinkos ekonomikos pl÷trą. Joms svarbus ir socialinis 

ekonomiškai pralaim÷jusiųjų saugumas. Taigi susiformuoja trys partijų programin÷s orientacijos 

poliai: sekuliarumo, socialinio liberalizmo ir liberalios rinkos ekonomikos šalininkų, sekuliarumo, 

socialinio liberalizmo ir socialiai orientuotos rinkos ekonomikos šalininkų (įskaitant 

pokomunistines partijas) bei nacionalizmo ir socialinio autoritarizmo šalininkų, kurie, tiesa, yra 

ambivalentiškai nusiteikę rinkos ekonomikos pobūdžio atžvilgiu. Be to, jei šalyje egzistuoja 

santykinai gausios etnin÷s mažumos, nacionalistų ir socialinių autoritaristų stovykla linksta į 
tautin÷s daugumos išskirtinumo akcentavimą. • Patrimonialinis. Šiam režimui būdinga tai, kad dominuoja kietos linijos besilaikanti valdančioji 

partija, išveš÷jusi korupcija d÷l biurokratinio aparato menko profesionalumo bei silpnai organizuota 

opozicija. Paprastai toks režimas transformuojamas „iš viršaus“, o valdžioje išlieka tie patys 

asmenys. Pagrindin÷ takoskyra yra politinio režimo, nes opozicija yra silpna organizaciškai ir neturi 

resursų rengti detalias pertvarkos programas orientuotas į rinkos ekonomikos ir demokratijos pl÷trą, 
taigi kovoja daugiau retoriškai. Be to, korupcijos įsigal÷jimas leidžia valdantiesiems gana 

s÷kmingai neutralizuoti opozicijos iššūkius. Susiformuoja du partin÷s programin÷s konkurencijos 

poliai: vienoje pus÷je yra antireformistin÷ senojo režimo nomenklatūra, kuri propaguoja itin 

populiarų (be to, nesunkiai realizuojamą) socialin÷s apsaugos modelį bei nacionalizmą ir socialinį 
autoritarizmą (tai vadinamoji „raudonai rudųjų“ sąjunga). Neorganizuota opozicija palaiko rinkos 

ekonomikos id÷jas, kosmopolitizmą ir socialinį liberalizmą. Tautinių grupių įtaka tarppartin÷s 

konkurencijos dimensijų formavimuisi čia n÷ra vienareikšmiška. Viena vertus, jei buvusiame 
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režime dominavo esamos tautin÷s daugumos atstovai, tai valdančioji partija bus nusiteikusi 

nacionalistiškai. Priešingu atveju, esamos tautin÷s daugumos atstovai buvusių komunistų gretose 

gali perimti valdžią iš „paverg÷jų“ ir imtis liberalių reformų, tuo pačių gindami tautinio pliuralizmo 

id÷jas. Tokiu atveju jų pagrindiniais priešininkais tampa nacionalistiškai ir socialiai autoritaristiškai 

nusiteikusios partijos, o liberaliosios partijos v÷lgi lieka partin÷s sistemos pakraštyje. Autoriai 

teigia, kad tokia situacija gali lyd÷ti ir antrojo tipo sovietinio režimo transformaciją. 
Apibendrinant diskusiją galima teigti, kad autoriai postuluoja, jog biurokratinio-autoritarinio režimo 

ir patrimonialinio režimo pasekm÷ yra vienos pagrindin÷s dimensijos – persidengiančių politinio 

režimo ir ekonominių resursų perskirstymo takoskyrų – dominavimas partijų konkurencin÷je 

erdv÷je. Tuo tarpu nacionalinio-akomodacinio režimo rezultatas – dviejų dimensijų tarppartin÷s 

konkurencijos erdv÷, kurioje išsiskiria trys arba net keturi poliai. Atlikus empirinį tyrimą 

Bulgarijoje, Čekijoje, Lenkijoje ir Vengrijoje iš esm÷s buvo patvirtintos šios hipotez÷s. Maža to, 

nustatyta, kad ir rink÷jų, ir politikų politin÷s konkurencijos dimensijų sampratos yra 

kongruenciškos. 

Kita vertus, Lietuvos partin÷s sistemos analitikai H.Kitschelto ir kolegų darbui gali tur÷ti rimtų 

priekaištų. Akivaizdus trūkumas jau vien tas, kad nebuvo tyrin÷ta nei viena SSRS tiesiogiai 

priklausiusi valstyb÷, tod÷l apibendrinimai jų atžvilgiu gali būti nekorektiški. Be to, šie autoriai 

Baltijos šalių sovietinius režimus apibūdina kaip nacionalinius-akomodacinius, taigi dabartin÷ 

tarppartin÷ konkurencija šiose valstyb÷se tur÷tų koncentruotis ties socialine-kultūrine ir 

nacionalizmo-kosmopolitizmo dimensijomis. Lietuvos politologai su tuo greičiausiai nesutiktų – jų 

manymu, Lietuvoje bent jau iki paskutinio pra÷jusio amžiaus dešimtmečio vidurio vyravo 

„vertybinis-ideologinis“ konfliktas tarp komunizmo ir antikomunizmo (Rytų ir Vakarų), kurį 
sąlygojo skirtingi požiūriai į buvusį režimą ir geopolitin÷ orientacija (žr. Krupavičius, 1996a; 

Lukošaitis, 1997; Novagrockien÷, 1998; Gaidys, 1999; Jurkynas, 2001). Maža to, jie postuluoja, 

kad Lietuvoje šią takoskyrą keičia socio-ekonomin÷s kair÷s ir dešin÷s dimensija. Taigi nors 

H.Kitschelto ir kolegų požiūriu (išplaukiančiu iš nacionalinio-akomodacinio režimo transformacijos 

logikos), Lietuvoje tur÷tų įsivyrauti „vertybinis-ideologinis“ konfliktas siejamas su socialin÷mis-

kultūrin÷mis ir nacionalizmo-kosmopolitizmo dimensijomis, Lietuvos politologai linkę manyti, kad 

šalies tarppartin÷je konkurencijoje netolimoje ateityje dominuos ekonominių resursų perskirstymo 

dimensija. Tiesa, tokie abiejų pusių argumentai n÷ra pagrįsti itin išsamiais ir visapusiškais 

empiriniais tyrimais. Egzistuoja vos keletas atliktų apklausų, nors ir gerokai senstel÷jusių, 

atsižvelgiant į posovietinių šalių raidos spartą, kurių rezultatai rodo, kad su kair÷s-dešin÷s dimensija 

labiausiai siejamas požiūris į buvusią sistemą (siekis ją radikaliai reformuoti arba išlaikyti 
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„teigiamus aspektus“) ir geopolitin÷ orientacija į Rytus arba Vakarus (žr. Degutis, 1997; Gaidys, 

1999). 

Kaip bebūtų, disertacijos požiūriu H.Kitschelto ir kolegų analiz÷ svarbi tuo, kad išskirtos 

pagrindin÷s potencialios tarppartin÷s programin÷s konkurencijos ašys. Kurios iš jų reikšmingiausios 

Seimo narių diskursuose (ir ar iš viso svarbios), parodys empirinis disertacijos tyrimas. Čia svarbiau 

tai, kad pagal potencialių konkurencinių ašių apibūdinimus galima atrinkti socialines vertybes, 

kurios atspindi partijų politinio konflikto poliuose įsitvirtinusias normatyvines nuostatas: • Politinio režimo takoskyrą atspindi antisovietiškumo (neigiami įsitikinimai buvusios sistemos 

atžvilgiu) ir demokratijos (teigiami įsitikinimai demokratin÷s valdžios ir neigiami įsitikinimai 

nedemokratin÷s valdžios atžvilgiu) socialin÷s vertyb÷s. • Ekonominių resursų perskirstymo takoskyrą atspindi laisvosios rinkos ekonomikos (teigiami įsitikinimai laisvosios rinkos ekonomikos atžvilgiu ir neigiami – jos varžymo atžvilgiu), socialin÷s 

lygyb÷s (teigiami įsitikinimai socialin÷s lygyb÷s ir „pralaim÷tojų“ atžvilgiu ir neigiami – socialin÷s 

nelygyb÷s bei „laim÷tojų“ atžvilgiu) bei socialin÷s apsaugos (teigiami įsitikinimai valstybin÷s 

paramos bei globos atžvilgiu) socialin÷s vertyb÷s. • Socialinei-kultūrinei takoskyrą atspindi teisių ir laisvių (teigiami įsitikinimai žmogaus teisių ir 

laisvių, savarankiškumo ir autonomijos atžvilgiu bei neigiami – jų varžymo atžvilgiu), teisin÷s 

valstyb÷s (teigiami įsitikinimai teisin÷s valstyb÷s, lygyb÷s prieš įstatymą principų ir lygių teisių 

atžvilgiu bei neigiami – jų pažeidimo ar varžymo atžvilgiu), pilietiškumo (teigiami įsitikinimai 

pilietiškumo bei piliečių dalyvavimo valdymo procesuose atžvilgiu ir neigiami įsitikinimai jų 

varžymo atžvilgiu), decentralizacijos (teigiami įsitikinimai valdžios decentralizavimo ir neigiami – 

jos centralizavimo atžvilgiu), viešosios tvarkos ir kontrol÷s (neigiami įsitikinimai tvarkos pažeidimų 

atžvilgiu ir teigiami įsitikinimai griežtos kovos su socialin÷s tvarkos pažeidimais atžvilgiu), 

moralumo (teigiami įsitikinimai dorov÷s, dvasingumo ir „tradicinių“ vertybių bei neigiami – jų 

nepaisymo atžvilgiu) bei tradicijų laikymosi (teigiami įsitikinimai tautinių tradicijų saugojimo ir 

puosel÷jimo bei neigiami – jų „niokojimo“ atžvilgiu) socialin÷s vertyb÷s. • Nacionalizmo-kosmopolitizmo ir etninę91 takoskyrą atspindi tarptautin÷s taikos ir 

bendradarbiavimo (teigiami įsitikinimai tarptautinio bendradarbiavimo bei taikaus valstybių 

sambūvio atžvilgiu ir neigiami – tarptautinių konfliktų atžvilgiu), gamtosaugos (teigiami įsitikinimai gamtos ir aplinkos saugojimo atžvilgiu bei neigiami – jos niokojimo atžvilgiu), 

kultūrinio pliuralizmo (teigiami įsitikinimai pliuralizmo, tolerancijos ir įvairių skirtumų atžvilgiu 

bei neigiami – netolerancijos ir tarpgrupinių konfliktų atžvilgiu), nacionalin÷s galios ir saugumo 

(teigiami įsitikinimai šalies nepriklausomyb÷s, karin÷s galios bei saugumo nuo priešų užtikrinimo 

                                                
91 Šių takoskyrų turinys politiniame diskurse nuolat persipina, taigi jos apjungtos. 
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atžvilgiu ir neigiami – nepriklausomybei bei valstyb÷s saugumui pavojų keliančių objektų atžvilgiu) 

bei tautiškumo (teigiami įsitikinimai patriotizmo, tautinio paveldo ir tautinio identiteto atžvilgiu) 

socialin÷s vertyb÷s. 

H.Kitschelto ir kolegų tyrin÷jimai kuriant disertacijos empirinio tyrimo modelį svarbūs dar ir tuo, 

kad leidžia formuluoti hipotezes apie konkrečių Lietuvos partijų ir joms atstovaujančių 

parlamentarų pozicijas (tuo pačiu ir socialinių vertybių raiškos intensyvumo d÷sningumus) 

programin÷je konkurencin÷je erdv÷je. Beje, šiuo atveju jų postulatams neprieštarautų ir dauguma 

Lietuvos partin÷s sistemos tyrin÷tojų92. Taigi keliamos tokios hipotez÷s: 

Hp1: Pokomunistin÷s partijos (LDDP93) ir naujųjų socialdemokratinių partijų (LSDP, jungtin÷s 

LSDP ir LDDP bei NS(SL)) atstovai Seime akcentuoja socialinį liberalizmą (teisių ir laisvių, 

teisin÷s valstyb÷s, pilietiškumo ir decentralizacijos vertybes), kosmopolitizmą (tarptautin÷s taikos ir 

bendradarbiavimo, gamtosaugos ir kultūrinio pliuralizmo vertybes) ir ekonominių resursų 

perskirstymo politikos palaikymą (socialin÷s apsaugos ir socialin÷s lygyb÷s vertybes), bet vengia 

min÷ti politinio režimo vertybes (antisovietiškumą ir demokratiją). 

Hp2: Liberalių partijų (LCS, LLS ir LiCS) atstovai Seime pasisakydami akcentuoja socialinį 
liberalizmą (teisių ir laisvių, teisin÷s valstyb÷s, pilietiškumo ir decentralizacijos vertybes), 

kosmopolitizmą (tarptautin÷s taikos ir bendradarbiavimo, gamtosaugos ir kultūrinio pliuralizmo 

vertybes) ir laisvosios rinkos ekonomikos palaikymą (laisvosios rinkos ekonomikos vertybę), bet 

vengia min÷ti politinio režimo vertybes (antisovietiškumą ir demokratiją). 

Hp3: Krikščioniškosios partijos (LKDP-LKD) atstovai Seime akcentuoja socialinį autoritarizmą 

(viešosios tvarkos ir kontrol÷s, moralumo bei tradicijų laikymosi vertybes), nacionalizmą 

(nacionalin÷s galios ir saugumo bei tautiškumo vertybes) ir politinio režimo vertybes 

(antisovietiškumą ir demokratiją). 

Hp4: Iš antisovietinių jud÷jimų išaugusių partijų (TS(LK) ir LPKTS)94 atstovai Seime akcentuoja 

socialinį autoritarizmą (viešosios tvarkos ir kontrol÷s, moralumo bei tradicijų laikymosi vertybes), 

nacionalizmą (nacionalin÷s galios ir saugumo bei tautiškumo vertybes) ir politinio režimo vertybes 

(antisovietiškumą ir demokratiją). 

LKDP-LKD ir TS(LK) atvejais pozicijos ekonominių resursų perskirstymo poliuje n÷ra aiškiai 

apibr÷žtos, taigi jas atskleis tik empirin÷ analiz÷, nors galima sp÷ti, kad LKDP-LKD akcentuos 

ekonominių resursų perskirstymo politiką (žr. Krupavičius, 1996a; Lukošaitis, 1997). 

                                                
92 Be to, partijų programų turinio analiz÷, taip pat neprieštarauja keliamų hipotezių kryptims. Čia remiamasi 
Lyginamojo patijų projekto tyrimais, kurių „lietuviškąja“ dalimi maloniai leido naudotis vienas iš projekto id÷jinių 
vadų, prof. H.-D.Klingemannas. 
93 Hipotez÷s keliamos tik  didžiųjų partijų, kurios laim÷jo vietų Seime daugiamandat÷je apygardoje, t.y. pagal partijų 
sąrašus, atžvilgiu. 
94 Šios politin÷s organizacijos nuolat glaudžiai bendradarbiavo, o 2004 m. pradžioje susijung÷. 
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1.2.2. SOCIALIZACIJOS PATIRTYS 

Nagrin÷jant politinių ideologijų ir partin÷s konkurencijos dimensijų įtaką socialinių vertybių raiškos 

politiniame diskurse intensyvumui įvertinamas tik politin÷s struktūros – priklausomyb÷s partijai – 

poveikis. Tačiau kaip jau min÷ta, tai t÷ra vienas iš galimų veiksnių (nors ir postuluojamas 

idealistin÷je perspektyvoje, kaip pagrindinis). Papildomai reikia įvertinti ir parlamentarų 

socializacijos patirčių svarbą socialinių vertybių raiškos intensyvumui jų diskursuose. Čia iš karto 

reikia akcentuoti tai, kad disertacijoje nagrin÷jama tiriamųjų grup÷ yra santykinai išskirtin÷ – Seimo 

nariai yra politinio elito (bent jau pagal pozicinį apibr÷žimą, žr. Burton ir Highley, 1987) atstovai. 

Taigi reikia išnagrin÷ti, kuo ši grup÷ išsiskiria likusios visuomen÷s narių atžvilgiu, ir kokie jos 

būdingi bruožai. 

Kaip matyti iš medžiagos pateiktos priede C, Seimo nariai yra santykinai homogeniška grup÷. Tai 

daugiausiai vyrai (beveik 90%), lietuviai (daugiau nei 90%), turintys aukštąjį išsimokslinimą 

(daugiau nei 90%) bei patekę į parlamentą iš aukštesnių visuomen÷s sluoksnių (fizinį darbą dirbusių 

prieš patenkant į Seimą beveik n÷ra). Akivaizdu, kad likusioji visuomen÷s dalis šiais aspektais 

gerokai heterogeniškesn÷ (tai patvirtina atlikti tyrimai, žr. Steen, 1997). Kita vertus, esama ir tokių 

bruožų, kurie šią grupę daro santykinai nevienalyte. Visų pirma, tai parlamentarų amžius ir 

išsimokslinimo pobūdis. Šiuo požiūriu jie panašesni į likusią visuomen÷s dalį, nors ir ne visiškai 

(pavyzdžiui, yra santykinai vyresni, žr. Steen, 1997). Taip pat galima išskirti kai kurias 

charakteristikų kitimo tendencijas. Dominuojančia grupe pagal amžių tampa gimusieji 1951-1960 

m., taigi – grynai sovietiniu laikotarpiu susiformavusi karta (2000-2004 m. kadencijos Seime sudar÷ 

jau pusę visų parlamentarų). Tuo tarpu, iš aktyvios parlamentin÷s politikos traukiasi karta, tur÷jusi 

ikisovietin÷s santvarkos gyvenimo patirties (gimusiųjų iki 1941 m. sumaž÷jo nuo 48% iki 16%). 

Žinoma, tai iš dalies sąlygoja ir natūralūs žmonių sen÷jimo procesai. Be to, į Seimą išrenkama 

santykinai daugiau asmenų gimusių didžiuosiuose miestuose, nors pastaroji tendencija n÷ra didel÷ 

(prieaugis – apie 10%). Beveik neliko aukštojo išsimokslinimo neturinčių parlamentarų bei padid÷jo 

humanitarinių arba socialinių (įskaitant ekonomikos) mokslų aukštąjį išsimokslinimą įgijusių 

asmenų. Ima dominuoti parlamentarai, kurie į Seimą pateko iš aukščiausiųjų visuomen÷s sluoksnių 

(daugiau nei pus÷ iš jų už÷m÷ aukštas pareigas didžiuosiuose miestuose). Galų gale, maž÷ja 

parlamentarų, turinčių betarpiškų sąsajų su buvusiuoju sovietiniu režimu bei nuo jo nukent÷jusių. 

Apibendrinant galima pasakyti, kad labiausiai Seimo narius diferencijuoja darbin÷s veiklos ir 

interesų sritis (susijusi su išsimokslinimo pobūdžiu), partin÷ priklausomyb÷ bei politinis statusas 

(priklausymas valdančiajai daugumai). Visos jos atsispindi Seimo struktūroje: pagal interesų sritis 

parlamentarai skirstosi į komitetus, pagal partinę priklausomybę – į frakcijas, pagal politinį statusą 
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– į poziciją ir opoziciją. Taigi atrodo, kad politin÷ struktūra tur÷tų būti svarbiausias veiksnys 

lemiantis socialinių vertybių raiškos politiniame diskurse intensyvumą. 
Kita vertus, nors Seimo narių heterogeniškumas socialinių ir demografinių charakteristikų atžvilgiu 

yra ribotas, vis d÷lto, įdomu patyrin÷ti galimas skirtingų socializacijos patirčių įtakas socialinių 

vertybių raiškos intensyvumui. Šiuo atveju, pirmiausiai, atkreiptinas d÷mesys į lyčių vaidmenų 

socializaciją. Daugelis empirinių tyrimų rodo, jog posovietin÷se šalyse moterys paprastai 

socializuojamos įdiegiant tradicionalistines vertybes, t.y. jos labiau orientuotos į kitų gerovę, 
santarvę, religingesn÷s ir labiau linkusios teikti prioritetą moralumui bei tradicijoms (žr., 

pavyzdžiui, Miller, White ir kt., 1998; Miller, Reisinger ir kt., 1993; Nagle ir Mahr, 1999; Schwartz, 

1996; Žiliukait÷, 2000; Matulionis, Juknevičius ir kt., 2001; Liubinien÷, 2003b). Remiantis tuo 

galima daryti prielaidą, kad moterys Seimo nar÷s diskurse dažniau min÷s ekonominių resursų 

perskirstymo palaikymo ir socialinio autoritarizmo vertybes. Kita vertus, feminizmo id÷jų sklaida 

visuomen÷je (sovietiniame režime nuolat buvo akcentuojama nominali vyrų ir moterų lygyb÷, o po 

nepriklausomyb÷s atkūrimo į Lietuvą atkeliavo ir „tikrosios“ feministin÷s id÷jos) gali lemti tai, jog 

moterys politik÷s akcentuos ir socialinio liberalizmo vertybes. Tuo tarpu, vyrai, anot daugelio 

studijų, socializuojami įdiegiant tradicines vyriškas vertybes, t.y. jie yra labiau egocentriški, 

orientuoti į materialinę gerovę, s÷kmę ir riziką, m÷gsta pokyčius (žr., pavyzdžiui, Gibson ir Duch, 

1994; Reisinger, Miller ir kt., 1994; Schwartz, 1996; Matulionis, Juknevičius ir kt., 2001; 

Liubinien÷, 2003b). Tod÷l galima sp÷ti, kad jiems tur÷tų būti artimos ekonominių resursų 

perskirstymą atmetančios bei socialinio liberalizmo vertyb÷s. Taigi lyties socializacijos patirčių 

poveikio socialinių vertybių raiškai atžvilgiu keliamos tokios hipotez÷s: 

Hl1: Seimo nar÷s moterys pasisakydamos akcentuoja socialinio autoritarizmo95 ir ekonominių 

resursų perskirstymą palaikančias vertybes. 

Hl2: Seimo nariai vyrai pasisakydami akcentuoja socialinio liberalizmo ir ekonominių resursų 

perskirstymą atmetančias vertybes. 

Kitas svarbus veiksnys, kuriam daug d÷mesio skiria posovietinių visuomenių tyrin÷tojai yra 

tiriamųjų amžius. Šiuo atveju, Seimo nariai yra labiau heterogeniška grup÷, nei, pavyzdžiui, lyties 

atveju, taigi galima atlikti patikimesnius tyrimus statistin÷s analiz÷s prasme. Kaip ten bebūtų, tačiau 

požiūriai į amžiaus poveikį žmonių vertyb÷ms išsiskiria. Psichologai daugiausia d÷mesio skiria 

natūraliam sen÷jimo procesui, kuris esą sąlygoja žmonių konservatyvumo did÷jimą jiems senstant 

(žr. Lemme, 2003). Šiam požiūriui antrina ir sociologai teoriškai įžvelgdami natūralią įtampą tarp 

jaunimo, kuris imlus svetimoms kultūroms, energingas ir veržlus bei siekiantis naujovių, ir 

                                                
95 Konkrečios socialin÷s vertyb÷s, priklausančios atitinkamų dimensijų poliams, jau buvo pateiktos skliaustuose 
formuluojant pirmąjį hipotezių (susijusių su parlamentarų partine priklausomybe) bloką, taigi čia ir toliau nebus 
kartojamos. 
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vyresniosios kartos, kuri esanti santūresn÷, išmintingesn÷, atsargesn÷, orientuota į statuso, 

stabilumo, tradicijų ir tvarkos išlaikymą (žr., pavyzdžiui, Grigas, 1998, p. 33-34). Tokias 

tendencijas patvirtina ir empiriniai tyrimai (žr., pavyzdžiui, Braithwaite ir Blamey, 1998; 

Liubinien÷, 2003b; Liubinien÷, 2003a). Be to, jie rodo, kad Lietuvos jaunimas labiau orientuotas į 
hedonistines ir galios bei pasiekimų vertybes. Taigi sekant šiuo požiūriu, vyresni žmon÷s tur÷tų 

palaikyti socialinį autoritarizmą ir nacionalizmą, o jaunimas – atvirkščiai, orientuotis į socialinį 
liberalizmą ir kosmopolitizmą. Kiek kitaip amžiaus ir vertybių sąsajas postuluoja JAV politologas 

R.Inglehartas. Kaip jau min÷ta 1.1.3. poskyryje, pagal šį autorių lemiamas veiksnys vertybių raiškai 

yra ankstyvoji socializacija: jei asmenų brendimo metais yra patenkinami materialiniai poreikiai, tai 

v÷lesniame savo gyvenime jie akcentuoja nematerialines (emancipacines ir savęs realizavimo) 

vertybes. Tiesa, ši tendencija gali laikinai būti sutrikdyta kokių nors ekstremalių ekonomin÷s 

situacijos pokyčių į blogąją pusę (žr. Inglehart, 1977; Inglehart, 1990; Inglehart, 1997). Žvelgiant į 
posovietinę erdvę, tiksliau į sovietinę jos priešistorę, galima sutikti su daugeliu tyrin÷tojų teigiančių, 

kad sovietiniame režime visiems buvo užtikrinta minimali ekonomin÷ gerov÷ ir socialinis saugumas 

mainais į paklusnumą režimui (žr., pavyzdžiui, Krupavičius, 1996a; Nagle ir Mahr, 1999; Berglund, 

Aarebrot ir kt., 2001). Taigi jaunesnioji karta (priešingai nei vyresnioji), išaugusi santykin÷s 

materialin÷s gerov÷s sąlygomis, tur÷tų akcentuoti pomaterialias vertybes, kurios socialinių vertybių 

tiriamų disertacijoje terminais kalbant atitiktų socialinį liberalizmą ir kosmopolitizmą (tokią 

hipotezę patvirtino, pavyzdžiui, Gibson ir Duch, 1994). Kita vertus, santykin÷ materialin÷ gerov÷ 

nereiškia pilnai patenkintų materialinių poreikių. Užtenka prisiminti maisto produktų trūkumą ir 

eiles parduotuv÷se, kad suabejotume jaunosios posovietin÷s kartos pomaterialumo galimybe. Juo 

labiau, kad daugumos Seimo narių asmenyb÷s formavosi ne elito, taigi santykinai neturtinguose, 

sluoksniuose (daugumos parlamentarų t÷vai priklaus÷ žemesniosioms visuomen÷s klas÷ms, žr. 

priedą C). Amžius svarbus ir tuo aspektu, kad vyresnieji Seimo nariai (gimusieji iki 1941 m.) 

tiesiogiai išgyveno nepriklausomos valstyb÷s praradimą bei skaudžiausią sovietinio režimo įsitvirtinimo Lietuvoje etapą – stalinizmą96. Jaunesnieji parlamentarai tuo tarpu brendo jau 

chruščiovinio „atlydžio“ ir brežnevinio „sąstingio“ metu, kai represijos buvo gerokai 

sušveln÷jusios, taigi prisitaikyti prie režimo reikalavimų buvo lengviau (žr. Aarelaid-Tart, 2000; 

Tismaneanu, 2003 [1998]). Tai tur÷tų atsispind÷ti parlamentarų požiūryje į politinio režimo ir 

nacionalizmo-kosmopolitizmo vertybes: vyresnieji Seimo nariai (priešingai nei jaunesnieji) tur÷tų 

akcentuoti antisovietiškumą, demokratiją ir nacionalizmo vertybes. Galiausiai, yra tyrimų įrodančių 

tai, sovietiniam režimui pavyko įdiegti socialin÷s lygyb÷s ir teisingumo id÷jas vyresn÷s kartos 

žmonių sąmon÷je (žr., pavyzdžiui, Rohrschneider, 1994), o tai tur÷tų sąlygoti vyresniųjų Seimo 

                                                
96 Kad stalinistinis laikotarpis Lietuvos gyventojų suvokiamas kaip buvęs „sunkus“ patvirtina kokybiniai tyrimai (žr. 
Šutinien÷, 2002; Klumbyt÷, 2004; Ramonait÷, 2004) 



 

 72 

narių teigiamą požiūrį į ekonominių resursų perskirstymo vertybes. Taigi amžiaus įtakos socialinių 

vertybių raiškos intensyvumui atžvilgiu keliamos tokios hipotez÷s: 

Ha1: Vyresni amžiumi Seimo nariai pasisakydami akcentuoja antisovietiškumo, demokratijos, 

socialinio autoritarizmo, nacionalizmo ir ekonominių resursų perskirstymą palaikančias vertybes. 

Ha2: Jaunesni amžiumi Seimo nariai pasisakydami akcentuoja socialinio liberalizmo, 

kosmopolitizmo ir laisvosios rinkos ekonomikos vertybes. 

Kitas veiksnys, kuris gali tur÷ti įtakos socialinių vertybių raiškos politiniame diskurse intensyvumui 

yra parlamentaro tautyb÷. Tyrimai rodo, kad tautinių mažumų atstovai linkę palaikyti kultūrinį 
pliuralizmą, o nominaliosios daugumos – tautiškumą (Miller, White ir kt., 1998). Tai n÷ra steb÷tinas 

dalykas, žinant, kad tautin÷s mažumos siekdamos išlaikyti savo tautinį tapatumą reikalauja, jog 

nominalioji dauguma būtų kosmopolitiška, taigi teigiamai nusiteikusi jų atžvilgiu, bei būtų įtvirtinti 

teisin÷s valstyb÷s, asmenų autonomijos ir savivaldos principai. Tokios nuostatos netur÷tų 

priklausyti nuo mažumos statuso, t.y. jos santykių su dauguma pobūdžio (netgi esant geriems 

etniniams santykiams, tautin÷ mažuma bus orientuota į kultūrinio pliuralizmo puosel÷jimą). Kita 

vertus, nominaliosios daugumos atstovai gali d÷l vienokių ar kitokių priežasčių būti priešiškai 

nusiteikę tautin÷s mažumos atžvilgiu, ypač jei ši yra susijusi su elitu. Šiuo atveju nominalioji 

dauguma bus linkusi į nacionalizmą ir valdžios centralizaciją. Taigi tautyb÷s veiksnio atveju 

keliama tokia hipotez÷: 
Ht1: Kitataučiai Seimo nariai pasisakydami debatuose akcentuoja socialinį liberalizmą ir kultūrinį 
pliuralizmą. 

Žinant, kad Seimo narių heterogeniškumą labai sąlygoja išsimokslinimo pobūdis, negalima į analizę 

neįtraukti ir šio veiksnio. Dauguma parlamentarų įgiję aukštąjį techninį išsimokslinimą. Tai, galima 

sakyti, yra sovietmečio palikimas, nes paskutiniais sovietinio režimo metais nomenklatūroje ir 

partijos elite įsivyravo technokratai. Jų mąstysena (racionalumas) ir idealai (orientacija į praktinių 

problemų sprendimą, praktiškumas) buvo labiau suderinami su sovietinio režimo reikalavimais. 

Taigi sovietiniame režime ir jo elite įsigal÷jo „specialistų kultas“ (žr. Antanaitis, 1998). Galima 

postuluoti, kad technokratų mąstysena ir idealai n÷ra pasikeitę ir sugriuvus sovietiniam režimui. 

Tuo tarpu, humanitarinių mokslų išsimokslinimą įgiję asmenys tur÷jo būti labiau idealistiškai 

nusiteikę: arba palaikyti komunizmo ideologiją, arba būti tylioje rezistencijoje ir slapta studijuoti 

„priešiškas“ komunizmui id÷jų sistemas. Pastaroji tendencija akivaizdi Lietuvos atveju, nes Sąjūdis 

kilo būtent intelektualų sambūryje97. Taigi humanitarai tur÷tų būti labiau nei technokratai nusiteikę 

prieš buvusią sistemą ir jos oficialiąją ideologiją. Be to, jie turi būti priešiški ir sovietinio režimo 

                                                
97 Šiuo atveju papildomai atkreiptinas d÷mesys į apskritai išskirtinį intelektualų vaidmenį posovietin÷se 
transformacijose (žr., pavyzdžiui, Donskis, 1997; Tismaneanu, 2003 [1998]). Kai kurie autoriai netgi teigia, kad Rytų ir 
Vidurio Europoje (kaip ir Vokietijoje) inteligentija (vok. „Bildungsbürgertum“) yra vienintel÷ kapitalistin÷s visuomen÷s 
(rinkos ekonomikos) kūrimo atrama (Eyal, Szelényi ir kt., 2000 [1998]). 
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realybei, kurioje dominavo praktiškas požiūris ir prisitaik÷liškumas, ignoruojamos moralin÷s bei 

baudžiamos religin÷s vertyb÷s (žr. Nagle ir Mahr, 1999; Gaidys, 1999; Berglund, Aarebrot ir kt., 

2001). Tuo tarpu technokratai tur÷tų būti stipriau įsiasmeninę oficialiosios ideologijos postulatus: 

socialin÷ lygyb÷s ir gerov÷s vertybes. Galų gale, empiriniai vertybių tyrimai rodo, kad humanitarai 

(paprastai tiriami studentai) yra labiau orientuoti į humanistines, tradicijų palaikymo ir dvasingumo 

vertybes, kai ekonomistai ir technokratai labiau orientuoti į galios, pasiekimų ir hedonistines 

vertybes (žr., pavyzdžiui, Sagiv ir Schwartz, 2000; Liubinien÷, 2003a). Taigi išsimokslinimo 

pobūdžio įtakos socialinių vertybių raiškos intensyvumui atžvilgiu keliamos tokios hipotez÷s: 

Hi1: Humanitarinį išsimokslinimą įgiję Seimo nariai pasisakydami akcentuoja socialinio 

autoritarizmo ir nacionalizmo vertybes, antisovietiškumą, demokratiją bei laisvosios rinkos 

ekonomiką. 

Hi2: Techninį išsimokslinimą įgiję Seimo nariai pasisakydami akcentuoja ekonominių resursų 

perskirstymą palaikančias vertybes. 

Paskutinis, tačiau ne mažiau įdomus ir tik÷tinai svarbus veiksnys galintis lemti socialinių vertybių 

raiškos politiniame diskurse d÷sningumus yra asmens socialinis statusas iki patenkant į Seimą. Šiuo 

atveju reik÷tų skirti du periodus: sovietinį ir posovietinį. Sovietiniame režime oficialiai buvo 

deklaruojama socialiai lygios visuomen÷s id÷ja. Kita vertus, realyb÷je egzistavo socialinis 

susiskirstymas bent į tris klases: kolūkiečius, darbininkus ir inteligentiją (žr. Matulionis, 2001, p. 

117-124). Be to, neoficialiai egzistavo ir sovietinis elitas – nomenklatūra (Gaidys, 1999), kurį 
sudar÷ partijos elitas ir asmenys lojalūs partijai, „užsitarnavę“ patekimą į privilegijuotųjų tarpą, t.y. 

galintys užimti (ir užimantys) vadovaujančius postus. Galima sakyti, kad nomenklatūra buvo 

sovietinio režimo laim÷tojai: oficialiai jie už÷m÷ aukštas pareigas, kurios visada tur÷jo socialinį 
prestižą, o neoficialiai naudojosi daugeliu privilegijų bei socialinių „pažinčių“ tinklais 

užtikrinančiais materialinę gerovę. Be to, jie už÷m÷ buvusio elito ir aukštesn÷s klas÷s vietas, ir d÷l 

to tur÷jo būti „d÷kingi“ bei lojalūs sovietinei sistemai (žr. Gaidys, 1999). Žemiausiam sluoksniui 

sovietiniame režime, galima sakyti, priklaus÷ disidentai ir „partijai nelojalūs“ asmenys, nes buvo 

persekiojami ir negal÷jo kopti karjeros laiptais. Tiesa, paprastai politiniai kaliniai ir tremtiniai 

sugeb÷davo įgyti aukštąjį išsimokslinimą ir užimti santykinai aukštą postą. Tam reik÷jo formaliai 

priimti sovietinio režimo „žaidimo taisykles“ ir „nesikišti į politiką“. Socialinio statuso 

sovietiniame režime atžvilgiu galima formuluoti tokias hipotezes: 

Hss1: Tiesiogiai sovietinio režimo metu nukent÷ję Seimo nariai pasisakydami akcentuoja socialinio 

autoritarizmo ir nacionalizmo vertybes, antisovietiškumą, demokratiją bei laisvosios rinkos 

ekonomiką. 

Hss2: Aukštą socialinį statusą sovietinio režimo metu pasiekę Seimo nariai pasisakydami 

akcentuoja ekonominių resursų perskirstymą palaikančias vertybes. 
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Galiausiai, reikia aptarti ir po nepriklausomyb÷s atkūrimo ÷musios formuotis socialin÷s struktūros 

galimą įtaką socialinių vertybių raiškos intensyvumui. Prasid÷jus sovietinio režimo liberalizacijai 

(kuri prasid÷jo M.Gorbačiovui už÷mus SSRS vadovo postą) turtin÷ nelygyb÷ ir materialinių 

interesų siekimas „legalizavosi“. Iš esm÷s turto, politin÷s valdžios bei neeilinių pasiekimų pagrindu ÷m÷ formuotis naujasis elitas ir apskritai visa visuomen÷s statusų struktūra (žr. Taljūnait÷, 1999; 

Matulionis, 2001, p. 127-130; Brazien÷, 2005, p. 55-70). Šie savo ruožtu ÷m÷ daryti įtaką ir  

socialinių vertybių prioritetams. Paprastai, postuluojama, jog vertybių skirtumai esti tik tarp 

žemiausiosios klas÷s ir viduriniosios bei aukštesniosios klasių (žr. Elkin ir Handel, 1984). Kadangi 

Seimo nariai „kilę“ iš aukštesniųjų visuomen÷s sluoksnių (priklauso vadinamajai laim÷tojų grupei), 

tai socialin÷ kilm÷ netur÷tų būti jų vertybių diferenciacijos pagrindu. Kita vertus, yra nustatyta ir 

kitokių tendencijų, pavyzdžiui, tai, kad socialin÷s vertyb÷s (požiūris į ekonominio perskirstymo 

politiką ir gamtosaugą) priklauso nuo pajamų dydžio (Barton, 1985). Be to, apskritai galima 

pasteb÷ti tendenciją, kad ekonominio elito atstovai yra labiau linkę palaikyti laisvąją rinką ir 

socialinį liberalizmą. Tuo tarpu darbininkų ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai linkę 

palaikyti ekonominių resursų perskirstymą ginančias vertybes (žr. Barton ir Parsons, 1977). Kaip 

ten bebūtų, turimi duomenys išskiria klases tik pagal centro-periferijos ir užimamų pareigų bei 

statuso kontinuumus, taigi formuluoti hipotezes sud÷tinga. Šį uždavinį kaip jau min÷ta papildomai 

apsunkina ir tai, kad į Seimą patenka asmenys beveik išimtinai iš vietinio arba centrinio elito. Taigi 

Seimo narių pasiektas (iki išrenkant į Seimą) socialinis statusas Lietuvai atgavus nepriklausomybę 

nebuvo įtrauktas į empirinę analizę. 
1.2.3. POLITINIS STATUSAS: PARLAMENTIN ö OPOZICIJA IR VALDAN ČIOJI 

DAUGUMA 

Aptarus idealistin÷s perspektyvos požiūrį į socialinių vertybių raiškos politiniame diskurse 

intensyvumą lemiančius veiksnius reikia pereiti prie kritin÷s perspektyvos argumentų pristatymo. 

Šios perspektyvos šalininkai postuluoja, kad žmogui yra įgimti asmeniniai dominavimo (valdžios), 

materialin÷s gerov÷s ar psichologinio pasitenkinimo poreikiai, o socializacijos metu tik mokomasi 

juos strategiškai tramdyti ir maskuoti. Taigi socialin÷s vertyb÷s Seimo nariams (politinio elito 

atstovams) tarnauja, kaip priemon÷s šiems tikslams pasiekti. Pagrindinis iš šių tikslų, žinoma, yra 

valdžia, tačiau jis susijęs ir su psichologiniu pasitenkinimu (socialiniu prestižu) ir materialine 

gerove (geras atlyginimas ir potencialūs „atsilyginimai už paslaugas“). Demokratiniame režime, 

kuriame yra nustatytos gana griežtos patekimo į valdžia taisykl÷s, elito atstovai turi pažad÷ti 
mas÷ms visuotin÷s gerov÷s viziją, nes tik taip gali patekti į valdžią (žr. Schumpeter, 1997 [1954]). 

Tiesa, v÷liau jie gali atsisakyti savo pažadų. Apie šiuos dalykus kalb÷jo daugelis tyrin÷tojų nuo 
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N.Makiavelio laikų (jų argumentacijos buvo skirtingos, tačiau visiems būdingas kritinis požiūris), o 

šiais laikais daugiausiai d÷mesio jie sulaukia iš elito tyrin÷tojų pus÷s (žr., pavyzdžiui, Pareto, 1917 

[1916]; Michels, 2001 [1911]; Mosca, 1939 [1896]; Mills, 1956; Domhoff, 1990). Žinoma, šios 

studijos ribose neįmanoma atskleisti „tikrųjų“ Seimo narių interesų politin÷je veikloje, tačiau įmanoma parodyti, kad bent iš dalies kritin÷s perspektyvos šalininkai yra teisūs – politiniam elitui 

nesvetima demagogija ir dirbtinis politinių problemų bei simbolių sureikšminimas. 

Šiuo požiūriu bene geriausiai problemą atskleidžia JAV teoretiko M.J.Edelmano darbai, kuriuose jis 

bando dekonstruoti politinį spektaklį ir parodyti jo tuščią simbolizmą (žr. Edelman, 1970 [1964]; 

Edelman, 1971; Edelman, 1977; Edelman, 1985; Edelman, 1988; Edelman, 2001). Šis autorius 

teigia, kad politikai kovodami d÷l visuomen÷s paramos nuolat „konstruoja ir rekonstruoja socialines 

problemas, krizes, priešus ir lyderius – kuria nesibaigiantį gr÷smių kilimo ir žmonių raminimo 

serialą“ (Edelman, 2002 [1988], p. 9). Tai įgalina diskursyvus politikos pobūdis, tiksliau, tai kad 

politikos procesas ir socialin÷s problemos patiriamos ne tiesiogiai, o per kalbą. Kalba leidžia kurti ir 

perkurti situacijas bei jų prasmes, tai esminis politinio manevravimo elementas, nes „nors prievarta 

visose politin÷se sistemose padeda slopinti pasipriešinimą, pagrindin÷ taktika visada turi būti 

paieška interpretacijų, kurios legitimizuoja pasirinktą veiksmų liniją ir konstruojamų gr÷smių bei 

raminimo priemon÷mis padeda laim÷ti žmonių pritarimą arba bent klusnumą“ (Edelman, 2002 

[1988], p. 111). Socialin÷s vertyb÷s vartojamos kaip simboliai, kuriais įprasminamas g÷rybių 

perskirstymas (pavyzdžiui, mokesčių mažinimas, taigi ir socialinių programų apkarpymas, 

teisinamas ekonominio augimo ir v÷lesnio materialinio klest÷jimo argumentais, o karių siuntimas į 
Afganistaną ar Iraką – tarptautin÷s taikos užtikrinimo siekiais). Šie simboliai paprastai sutampa su 

vyraujančia ideologija, nes „tam tikras socialin÷s problemos aiškinimas plačiajai visuomenei yra tuo 

priimtinesnis, kuo labiau jis atspindi ir stiprina tam tikro periodo vyraujančią ideologiją“ (Edelman, 

2002 [1988], p. 25). Taigi pozicijos ir opozicijos politikai nuolat „kovos“ d÷l „esminių“ socialinių 

vertybių įgyvendinimo, kaltins vieni kitus keliant gr÷smę „pamatin÷ms“ vertyb÷ms, nesilaikant savo 

pažadų ir t.t., ir pan. Ir visa tai netur÷s didelių ideologinių ar socialinių struktūrinių pančių, apie 

kuriuos kalba idealistin÷s perspektyvos šalininkai. Apeliavimas į „vyraujančios ideologijos“ 

socialines vertybes padažn÷ja politikams atsidūrus opozicijoje. Taip jie stengiasi parodyti, kad 

valdančioji dauguma netarnauja visuomen÷s interesams, taigi demonizuoti juos, parodyti juos kaip 

potencialios gr÷sm÷s šaltinį. M.Edelmanas nedviprasmiškai teigia, kad kalbos vartojimas yra 

strateginis veiksmas, kuriuo siekiama nuraminti žmones ir mobilizuoti paramą (Edelman, 1985). 

Kokios gi socialin÷s vertyb÷s pretenduoja į „vyraujančios“ ideologijos“ statusą? Į šį klausimą a 

priori atsakyti sud÷tinga, tačiau pirmiausiai galima surasti „reikiamos“ informacijos visuomen÷s 

nuomon÷s apklausose, kuriose siekiama išsiaiškinti svarbiausias, visuomen÷s manymu, socialines 
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problemas, nes „šie tyrimai suteikia politikams būtinos informacijos apie visuomenę ir jos 

nuomones, kurioms jie pretenduoja atstovauti“ (Vinogradnait÷, 2004, p. 174). Pagal apklausas, 

pagrindin÷s Lietuvai kylančios problemos yra ekonomikos augimas, nusikalstamumas, ir socialin÷ 

apsauga (Steen, 1997, p. 290-291); nusikalstamumas, nedarbas, korupcija, politinis stabilumas 

(Liubinien÷, 2003a); nedarbas, gyvenimo lygio smukimas, makroekonomikos problemos, 

nusikalstamumo problemos, dideli komunaliniai mokesčiai ir korupcija (Ališauskien÷, 2000); 

gyvenimo lygio smukimas, nedarbas ir nusikalstamumas (Degutis, 1995; Degutis, 2001). Taigi 

pagrindin÷s Lietuvos žmonių problemos susijusios su ekonomine gerove ir saugumu98. Galima 

sakyti, kad jos yra vyraujančiuos vidutinio „Lietuvos žmogaus“ (taigi ir rink÷jų daugumos) 

ideologijos dalis. Apie tai nuolatos kalba ir Lietuvos visuomen÷s kritikai (žr., pavyzdžiui, Grigas, 

1995; Baločkait÷, 2001; Grigas, 2003; Laučius, 2005; Laur÷nas, 2004). Tai patvirtina ir kokybiniai 

Lietuvos gyventojų nuostatų bei požiūrių į gyvenimą dabartin÷je ir sovietin÷je santvarkoje tyrimų 

rezultatai (žr. Klumbyt÷, 2004; Ramonait÷, 2004). Be to, šiuose tyrimuose atkreipiamas d÷mesys į 
„moralinę visuomen÷s degradaciją“ („kai n÷ra nieko švento“, „suirusios tradicijos“), kuri 

postuluojama ir teorin÷je sociologin÷je refleksijoje (žr., pavyzdžiui, Grigas, 2002a; Grigas, 2003; 

Baločkait÷, 2001; Baločkait÷, 2003). Taigi tik÷tina, kad valdžioje esantys politikai ir jų programos 

bus demonizuojami ekonominių resursų perskirstymo palaikymo bei socialinio autoritarizmo 

vertybių pagrindu. Maža to, reikia nepamiršti ir to fakto, kad sovietin÷ sistema ir išsivadavimas iš 

jos yra svarbiausi „tautą vienijantys“ veiksniai. Ir nors didel÷ dalis žmonių jaučia nostalgiją 

sovietiniams laikams, kai buvo garantuotas minimalus gyvenimo lygis ir poreikiai, tačiau viešajame 

diskurse ši sistema paprastai vertinama vienareikšmiškai neigiamai. Tuo tarpu didvyriška 

„išsivaduojamoji kova“ ir nepriklausomyb÷s atgavimas bei demokratin÷s valstyb÷s atkūrimas yra 

didieji šiuolaikiniai Lietuvos visuomen÷s mitai (Baločkait÷, 2001). Taigi galima sp÷ti, kad 

antisovietiškumo, demokratijos ir nacionalizmo vertyb÷s99 taip pat bus tarp tų, kurias valdžios 

siekiantys Seimo nariai vartos savo diskursuose siekdami diskredituoti ir demonizuoti 

valdančiuosius. Tuo būdu siekiant nustatyti kritin÷s perspektyvos argumentų teisingumą, t.y. 

politikų diskurso manipuliacines ir simbolines tendencijas, bus lyginamas Seimo narių politiniame 

diskurse vartojamų socialinių vertybių intensyvumas jiems esant pozicijoje ir opozicijoje, bei 

keliama tokia hipotez÷: 
                                                
98 Tą patvirtina ir Lietuvos visuomen÷je vyraujančios materialistin÷s vertyb÷s (R.Ingleharto) prasme (žr. Juknevičius, 
2001; Juknevičius, 2003; Savicka, 2004). Kita vertus, panašios į S.Schwartzo vertybių tyrimo metodikos taikymas 
atskleid÷ kiek kitokią vertybinių prioritetų (tiesa, laibiau asmeninių) peizažą: penkios svarbiausios lietuvių vertyb÷s yra 
šeimos saugumas, pagarba t÷vams ir vyresniesiems, pasaulin÷ taika, socialinis teisingumas, gamtosauga (žr. Liubinien÷, 
2003a). Net trys iš jų yra socialin÷s vertyb÷s, tačiau tik socialinis teisingumas yra suvokiamas kaip itin svarbi socialin÷ 
problema. 
99 Tarp kurių yra ir „gr÷sm÷s iš Rusijos“ motyvas (žr. Priedas A). 
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Hps1: Valdančiosios daugumos partijoms nepriklausantys Seimo nariai pasisakydami debatuose 

akcentuoja politinio režimo ir ekonominio perskirstymo dimensijos bei socialinio autoritarizmo ir 

nacionalizmo vertybes. 
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2. SOCIALINI Ų VERTYBI Ų RAIŠKOS LIETUVOS SEIMO 

DEBATUOSE TYRIMO METODOLOGIJA 

Šioje disertacijos dalyje pristatoma disertacinio tyrimo metodologin÷ dalis. Pirmiausiai, nagrin÷jami 

metodiniai kiekybin÷s turinio analiz÷s taikymo tiriant politinį diskursą aspektai. Antrajame šios 

dalies skyriuje aptariami tyrimo strategijos elementai: aprašoma tyrimo imtis, apibūdinami 

kintamieji, pristatomas kompiuterin÷s kiekybin÷s turinio analiz÷s žodynas ir jo sudarymo principai 

bei pasirenkama statistin÷s analiz÷s metodika. 

2.1. KIEKYBIN ö TURINIO ANALIZ ö – POLITINIO DISKURSO TYRIMO METODAS 

Šiame skyriuje aptariama disertaciniame tyrime taikomo socialinių mokslų tyrimo metodo – 

kiekybin÷s turinio analiz÷s100 – naudojimo tiriant politinį diskursą problematika. Pirmame skyrelyje 

trumpai pristatoma metodo samprata ir jo vieta bendrojoje socialinių mokslų metodologijoje. Tuo 

pagrindu nubr÷žiamos metodo privalumų ir trūkumų, o tuo pačiu ir galimybių jį taikyti 

disertaciniame tyrime, bendrosios gair÷s. Kitame skyrelyje nagrin÷jami bendrieji kiekybin÷s turinio 

analiz÷s taikymo tiriant politinį diskursą klausimai, ir stengiamasi įrodyti jos tinkamumą tiriant 

socialinių vertybių raišką Seimo debatuose. 

2.1.1. KIEKYBIN öS TURINIO ANALIZ öS SAMPRATA IR VIETA SOCIALINI Ų 

MOKSLŲ METODOLOGIJOJE 

Mokslin÷je literatūroje kiekybin÷ turinio analiz÷ apibr÷žiama įvairiai101. Pirmasis sistemiškai ir 

apibendrintai šį socialinių mokslų tyrimo metodą pristat÷ B.Berelsonas (1952) monografijoje 

„Kiekybin÷ turinio analiz÷ komunikacijos tyrimuose“. Kiekybinę turinio analizę jis įvardino kaip 

„tyrimų techniką objektyviam, sistemiškam ir kiekybiniam akivaizdaus komunikacijos turinio 

aprašymui“ (Berelson, 1954, p. 489). Šiame apibr÷žime atsispind÷jo pagrindin÷s, su turinio analiz÷s 

samprata susijusios, problemos. Kokias simbolines formas (tekstą, garsą ar vaizdą) galima 

studijuoti? Ar apsiribojama akivaizdžiu turiniu (ar galimos išvados apie numanomą turinį)? Koks 

intelektinis produktas (aprašymas, išvada ar klasifikacija) gaunamas? Apie kokį tyrimo objektą (patį 
tekstą, teksto šaltinį ar teksto gav÷ją) gaunama informacija? Ar įmanomi nekiekybiniai 

instrumentai? Skirtingi autoriai apibr÷ždami metodą skirtingai įvertina šias problemas. Dažniausiai 

                                                
100 Čia sąmoningai vartojamas pažyminys „kiekybin÷“. Taip kiekybin÷ turinio analiz÷ (angl. „content analysis“) 
atskiriama nuo kokybinių teksto turinio analiz÷s rūšių (diskurso analiz÷s, hermeneutikos, semiotikos, pragmatikos, 
analitin÷s semantikos ir pan.) 
101 Praktiškai kiekvienas šį metodą taikantis mokslininkas turi savitą jo sampratą, tačiau esti ir bandymų apibendrinti 
apibr÷žimų gausą (žr., pavyzdžiui, Shapiro ir Markoff, 1997; Neuendorf, 2002). 
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tai priklauso nuo atliekamų tyrimų tikslų, nors pasitaiko ir bendresnio pobūdžio bandymų apibūdinti 

kiekybinę turinio analizę. B.Berelsono apibr÷žimą galima laikyti vienu iš pastarųjų. Šiam 

mokslininkui atrod÷, kad kiekybin÷s turinio analiz÷s pagalba galima aprašin÷ti (ir tik aprašin÷ti) bet 

kokios formos (vaizdin÷s, garsin÷s ir tekstin÷s), tačiau tik akivaizdų komunikacijos turinį, išvados 

galimos tik paties komunikacijos turinio atžvilgiu, o kokybiniai elementai nepageidautini. Pastarasis 

elementas reikalauja atskiro paaiškinimo. 

Nors kiekybin÷ turinio analiz÷ bendrąja prasme priklauso kiekybinei socialinių mokslų metodų 

šakai, yra teigiančių, jog ji gali būti ir „kokybin÷“. Šiais laikais takoskyra tarp kiekybin÷s ir 

kokybin÷s metodologijos neb÷ra taip sureikšminama (Robson, 2002, p. 43), tačiau akivaizdu, kad 

šios dvi tyrimų metodologijos kryptys skiriasi požiūriu į tai, kaip suvokiami socialiniai reiškiniai, 

kokie rodikliai pasirenkami jiems tirti, ir kokio pobūdžio analiz÷ po to atliekama102. Kiekybin÷ 

prieiga paprastai remiasi analitiniu nagrin÷jimu (socialin÷s realyb÷s skaidymu į analitinius 

vienetus), akivaizdžiu ir tiesioginiu analizuojamą sąvokų spektrą kuo tiksliau atitinkančių rodiklių 

matavimu bei tolesniu tų rodiklių kiekybinio pasiskirstymo d÷sningumų paieška, o kokybin÷ – 

visumin÷mis (apimančiomis visus ar bent jau didžiumą tiriamo socialinio reiškinio aspektų) 

kokybin÷mis kategorijomis, jų įsijaučiančiu suvokimu, aprašymu bei interpretavimu. Kai kurie 

autoriai teigia, kad kiekybin÷je turinio analiz÷je ši takoskyra pasireiškia tuo, kad tiriamos turinio 

kategorijos gali būti įvertinamos kiekiu (pavyzdžiui, 2000 m. Prezidento metiniame pranešime 

jaunimo politikos klausimams buvo skirta 200 žodžių) arba kokybine charakteristika – „buvimu-

nebuvimu“ ar „daugiau-vidutiniškai-mažiau“ (pavyzdžiui, Žaliųjų partijos programoje buvo teiginių 

apie aplinkos apsaugos svarbą, o Tautos pažangos partijos programoje – nebuvo; liberalai 

santykinai labiausiai akcentuoja materialinę įstojimo į NATO pusę, konservatoriai – id÷jinę, o 

socialdemokratai – abiem pus÷ms skiria vienodą d÷mesį)103. Akivaizdu, kad ši takoskyra mažai 

susijusi su tikrąja kokybin÷s ir kiekybin÷s metodologijos takoskyra. Abiem atvejais socialiniai 

reiškiniai skaidomi analitiškai, analitiniai vienetai konceptualizuojami, o po to ieškoma jų esmę 

atitinkančių indikatorių. Netgi tolesn÷ surinktų duomenų analiz÷ paprastai esti kiekybin÷, t.y. 

skaičiuojamos sklaidos, koegzistavimo ir kovariacijos tendencijos. Kita vertus, „kokybin÷“ analiz÷ 

kažkiek skiriasi nuo „kiekybin÷s“: antruoju atveju skaičiuojama, kiek kartų pasirinktame analiz÷s 

vienete pasireiškia tam tikra charakteristika (steb÷jimo vienetas), o pirmuoju – ne. Tačiau 

kiekybin÷s turinio analiz÷s steb÷jimo vienetai – žodžiai, sąvokos, prasm÷s, tapatyb÷s ir pan. – 

paprastai visada yra „kokybiniai“. Taigi pirmasis šio metodo žingsnis visada yra „kokybinis“, o jau 

                                                
102 Žinoma, tai toli gražu ne išsamus skirtumų sąrašas, tačiau pastarieji yra bene fundamentaliausi. 
103 Ši tema, nors ir svarbi metodologijos požiūriu, nagrin÷jama gana retai, ypač pastaraisiais metais (plačiau apie ją žr., 
Berelson, 1954; George, 1959b; Holsti, 1969). 
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tolesn÷je analiz÷je tyr÷jas atsižvelgdamas į tyrimo konceptualinį aparatą nusprendžia, ar 

„kokybinių“ charakteristikų (steb÷jimo vienetų) kiekis analiz÷s vienete turi kokios nors reikšm÷s. 

Pernelyg nesigilinant į tai, kaip skirtingi tyrin÷tojai suvokia, kas yra (ar tur÷tų būti) kiekybin÷ 

turinio analiz÷, nor÷tųsi pateikti minimalų apibr÷žimą nurodantį esminius metodo elementus, t.y. 

tokį, kuris atskiria ją nuo paprasto tekstų skaitymo, garsų klausymo ar vaizdų steb÷jimo, tačiau kuo 

mažiau riboja racionalų metodologinį pasirinkimą. Toks apibr÷žimas atskleistų pačias bendriausias 

kiekybin÷s turinio analiz÷s taikymo ribas, o kartu ir tam tikras gaires. Šiuo atveju parankiausias 

G.Shapiro ir J.Markoffo (1997) pateiktas apibūdinimas: „turinio analiz÷s terminas reiškia bet kokią 

sisteminę tekstinių duomenų (ar kitų simbolinių formų) t÷km÷s redukciją į standartinę statistiškai 

apdorojamų simbolių visumą, atspindinčią tam tikrų socialiniams mokslams reikšmingų 

charakteristikų buvimą, intensyvumą ar kiekį“ (Shapiro ir Markoff, 1997, p.14). Akivaizdu, kad 

apibr÷žime neapsiribojama tik tam tikrais simboliniais objektais (tik tekstais ar vaizdais), tik 

akivaizdžiais jų elementais (neįtraukiant numanomų reikšmių), tik tam tikru intelektiniu produktu 

(tik aprašymu ar klasifikacija), tik tam tikrų tyrimo objektų (tik teksto kūr÷jų ar gav÷jų) 

apibūdinimu ar tik kiekybiniais instrumentais (neįtraukiant kokybinių). Kita vertus, nuo kasdieninio 

skaitymo, klausymosi ir steb÷jimo kiekybinę turinio analizę atskiria sistemiškumas, standartiškumas 

ir moksliškumas. Nuo savęs prie šio apibūdinimo nor÷tųsi prid÷ti tokį papildymą: kiekybin÷ turinio 

analiz÷ gal÷tų (ir tur÷tų) būti taikoma ir humanitariniuose moksluose, nes iš esm÷s jokių (nei 

teorinių, nei metodologinių, nei metodinių) kliūčių tam n÷ra. Taip minimalus apibr÷žimas tampa 

platesnis, tačiau jo griežtumas nenukenčia. 

Dar vienas dalykas į kurį svarbu atkreipti d÷mesį kalbant apie kiekybinę turinio analizę, yra 

tekstinių (taip pat vaizdinių ir garsinių) duomenų kilm÷s pobūdis. Šiuo atveju svarbu nurodyti, ar 

tur÷tų būti naudojamos tik „natūraliai“ (realiame socialiniame pasaulyje, tyrin÷tojams nesikišant) 

sukurtos simbolin÷s formos, ar duomenys gali būti specialiai sukurti tam tikram tyrimui atlikti. 

Disertacijoje pateiktame minimaliame apibr÷žime n÷ra numatyta apsiriboti kuria nors duomenų 

forma, taigi galimi abu šaltinių tipai. Kita vertus, tokiais atvejais sunku nustatyti kiekybin÷s turinio 

analiz÷s ribas kitų metodų atžvilgiu. Pavyzdžiui, atviri apklausos klausimai, giluminio interviu 

garso įrašai ar „focus“ grupių vaizdo įrašai dažnai apdorojami kiekybin÷s turinio analiz÷s pagalba. 

Taigi kyla pagrįstas klausimas, apie kokį tiksliai metodą minimais atvejais kalbama. Žinoma, 

idealiu atveju kiekybin÷ turinio analiz÷ tur÷tų naudoti tik „natūraliai sukurtus“ duomenis, tačiau 

toks apibr÷žimo nelankstumas nebūtų produktyvus, nes iš esm÷s tai tebūtų terminologinis žaidimas 

sąvokomis, t.y. nepaisant to, ar atvirų apklausos klausimų turinio kiekybinis kodavimas būtų 

vadinamas kiekybine turinio analize, ar – ne, procedūra nesikeistų. Apibendrinant galima pasakyti, 

kad nors kiekybin÷ turinio analiz÷ idealiausiai tinka „natūraliai sukurtiems“ simboliniams 
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duomenims tirti, „dirbtinai sukurtų“ duomenų naudojimas iš esm÷s nelaikytinas nukrypimu nuo jos 

kanonų. 

Pristatant tam tikrą mokslinį tyrimo metodą apibr÷žimo nepakanka, tod÷l būtina kiekybinę turinio 

analizę įterpti į platų socialinių mokslų tyrimo metodų kontekstą. Be to, tai v÷lgi pad÷tų apibr÷žti 

šio metodo bendro pobūdžio taikymo ribas. K.Neuendorf (2002) „Kiekybin÷s turinio analiz÷s 

vadove“ teigia, jog per pastaruosius keturis dešimtmečius kiekybin÷s turinio analiz÷s naudojimas 

populiar÷jo ir grynai mokslin÷je, ir su mokymu susijusioje socialinių mokslų srityje (Neuendorf, 

2002, p. 27-31). Pateiktose kiekybin÷se iliustracijose (grafike ir lentel÷je) skaičių dinamika yra 

gan÷tinai įspūdinga – prieaugis skaičiuojamas kartais. Tačiau iš kitos pus÷s tas augimas sąlyginis. 

Grįsdama kiekybin÷s turinio analiz÷s populiarumą JAV universitetuose, mokslinink÷ d÷mesį 
atkreip÷ tik į magistro lygmens žurnalistikos studijas; straipsnių, kuriuose naudota kiekybin÷ turinio 

analiz÷104, kiekio mokslin÷je literatūroje augimas apskaičiuotas ne procentine dalimi, o absoliučiais 

skaičiais, tod÷l neįvertintas santykinis prieaugis. Nepaisant kiekybinių rodiklių 

nevienareikšmiškumo, atrodo, kad kiekybin÷ turinio analiz÷ yra vienas iš tų tyrimo metodų, kurie 

jau įsitvirtino socialiniuose moksluose. Ji minima ir aprašoma daugumoje įžanginių metodinių 

vadov÷lių, skirtų socialinius mokslus studijuojantiems bakalaurams (žr., pavyzdžiui, Kardelis, 

2002; Luobikien÷, 2004; Tidikis, 2003; Babbie, 2003; Bailey, 1994; Frankfort-Nachmias ir 

Nachmias, 2000; Punch, 2003; Robson, 2002). 

Kita vertus, kaip teigia JAV Alabamos universiteto komunikacijos studijų profesorius W.Evansas 

(elektroninio pašto diskusijų grup÷s apie kiekybinę turinio analizę „CONTENT“ kūr÷jas), nors 

oficialiai ir pripažįstama bei žinoma, kiekybin÷ turinio analiz÷ dažniausiai t÷ra socialinių mokslų 

tyrimo metodais besidominčių žmonių akiračio pakraštyje (žr. asmeninio pokalbio citatą, 
Neuendorf, 2002, p. 45, 13 nuoroda)105. Iš tiesų, užtektų vien žvilgtel÷ti į daugelį tyrimo metodų 

vadov÷lių, kad pamatytume, jog kiekybin÷s turinio analiz÷s pristatymui ten skiriama žymiai mažiau 

d÷mesio, nei, tarkim, apklausai, steb÷jimui ar eksperimentui (žr., pavyzdžiui, Babbie, 2003; Bailey, 

1994; Frankfort-Nachmias ir Nachmias, 2000; Punch, 2003; Robson, 2002). Maža to, kai kuriuose 

iš jų šis metodas t÷ra tik minimas ir dažniausiai netiesiogiai. Pavyzdžiui, R.Burnsas (2000) „Tyrimo 

metodų įvade“ kiekybę turinio analizę mini tik aptardamas teksto analiz÷s paketus, skirtus iš esm÷s 

kokybinei analizei (Burns, 2000). Daugelio mokslininkų socialinių tyrimų rengimo „biblija“ 

pripažįstamas D.Millerio ir N.Salkindo (2002) vadov÷lis „Tyrimų rengimo ir socialinio matavimo 

parankin÷ knyga“ tepateikia su kiekybine turinio analize susijusių monografijų ir straipsnių 

                                                
104 Problemiška šiuo atveju dar ir tai, kad citavimo indeksuose bei straipsnių santraukų duomenų baz÷se ieškota ne tik 
termino „turinio analiz÷“ (angl. „content analysis“), bet ir – „teksto analiz÷“ (angl. „text analysis“). Teksto analizę, kaip 
jau min÷ta, galima atlikti ne tik pasitelkiant kiekybinę turinio analizę, bet ir kokybiniu būdu. 
105 Panašių „skundų“ galima rasti ir daugiau (žr., pavyzdžiui, Roberts, 1989, p. 170). Čia pateikta tik viena iš 
„šviežesnių“ citatų. 
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bibliografiją, nors įžangoje deklaruojamas siekis, kad „vadov÷lis išliktų kruopščiai parengta 

„pradžios knyga“ visiems žingsniams socialiniuose tyrimuose“ (Miller ir Salkind, 2002). 

Apibendrinant galima teigti, kad d÷l nedidelio d÷mesio kiekybinei turinio analizei įvadiniuose ir 

parankiniuose socialinių mokslų tyrimų metodų vadov÷liuose, dažniausiai susidaro vaizdas, jog tai 

paribio instrumentas, naudingas tik tam tikrose siaurose srityse. 

Aišku, tokia pirmin÷ išvada neįrodo jokio „sąmokslo“ prieš šį metodą socialiniuose moksluose. 

Sekant mokslinio griežtumo ir teiginių pagrįstumo maksimomis reik÷tų patikrinti prielaidas, ar 

„išstūmimo į paribį“ priežastys neslypi turinio analiz÷s savybių ir pritaikomumo ribotumuose. Šiam 

tikslui pasiekti geriausiai tiktų kiekybin÷s turinio analiz÷s ir kitų kiekybinių106 tyrimo metodų 

privalumų ir trūkumų107 palyginamoji analiz÷. Ji rodo, kad kiekybin÷ turinio analiz÷ ir apklausa turi 

po 8, o eksperimentas ir steb÷jimas – po 3 santykinius privalumus (žr. Lentel÷ 1 lentelę, privalumai 

pateikti pajuodintu šriftu). 

Lentel÷ 1. Kiekybin÷s turinio analiz÷s privalumai ir tr ūkumai. 
Lyginimo charakteristika Kiekybin÷ turinio 

analiz÷ Reprezentatyvi 
apklausa 

(Pseudo) 
Eksperimentas 

Steb÷jimas „iš 
šalies“ 

1. Tyrimo atlikimo kaina 
Santykinai 

didel÷* Santykinai 
maža 

Santykinai 
didel÷ Santykinai 

didel÷ 
2. Tyrimo atlikimo trukm÷ Santykinai 

ilga 
Santykinai 

trumpa 
Santykinai 

ilga 
Santykinai 

ilga 
3. Tyrimo atlikimo 
sud÷tingumas 

Santykinai 
sud÷tingas 

Santykinai 
nesud÷tingas 

Santykinai 
sud÷tingas 

Santykinai 
sud÷tingas 

4. Etiškumo problemos Santykinai 
mažos 

Santykinai 
mažos 

Santykinai 
didel÷s 

Santykinai 
didel÷s 

5. Anonimiškumo 
užtikrinimas 

Santykinai 
didelis 

Santykinai 
didelis 

Santykinai 
mažas 

Santykinai 
mažas 

6. Galimyb÷s tirti didelį kiekį 
objektų 

Santykinai 
neribotos 

Santykinai 
neribotos 

Santykinai 
ribotos 

Santykinai 
ribotos 

7. Galimyb÷s taikyti įvairiems tyrimų tikslams 
Santykinai 

ribotos 
Santykinai 
neribotos 

Santykinai 
ribotos 

Santykinai 
ribotos 

8. Galimyb÷s tirti įvairių 
problemų spektrą Santykinai 

neribotos 
Santykinai 
neribotos 

Santykinai 
ribotos 

Santykinai 
ribotos 

9. Galimyb÷s pakartoti tokį 
patį tyrimą Santykinai 

neribotos 
Santykinai 

ribotos 
Santykinai 
neribotos 

Santykinai 
ribotos 

10. Galimyb÷s atskleisti 
priežastinius ryšius  

Santykinai 
ribotos 

Santykinai 
ribotos 

Santykinai 
neribotos 

Santykinai 
ribotos 

11. Galimyb÷s atlikti tyrimus 
apie praeitį Santykinai 

neribotos 
Santykinai 

ribotos 
Santykinai 

ribotos 
Santykinai 

ribotos 
12. Galimyb÷s tiesiogiai 
steb÷ti elgseną Santykinai 

ribotos** 
Santykinai 

ribotos 
Santykinai 
neribotos 

Santykinai 
neribotos 

13. Kišimasis į socialinį 
gyvenimą Santykinai 

mažas 
Santykinai 

didelis 
Santykinai 

didelis 
Santykinai 

mažas 

                                                
106 Tik kiekybiniai tyrimo metodai pasirinkti tod÷l, kad kokybiniai apskritai n÷ra paplitę (tiesa, šiuo metu jie darosi vis 
populiaresni). Be to, tarp kiekybin÷s turinio analiz÷s alternatyvų apklausa išsiskiria savo neabejotina įtaka ir 
dominavimu socialiniuose moksluose. Nors nei eksperimentas, nei steb÷jimas negali prilygti apklausai naudojimo 
dažnumu, tačiau abiem šiems metodams tyrimų rengimo literatūroje skiriama žymiai daugiau d÷mesio negu turinio 
analizei. 
107 Nesiekta įtraukti visų galimų kriterijų (kas vargu ar įmanoma). Atrenkant juos vadovautasi santykin÷s svarbos 
vertinant metodų tinkamumą ir patrauklumą tyrimams principu. 
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Lyginimo charakteristika Kiekybin÷ turinio 
analiz÷ Reprezentatyvi 

apklausa 
(Pseudo) 

Eksperimentas 
Steb÷jimas „iš 

šalies“ 
14. Tiriamųjų poveikis 
tyrimui 

Santykinai 
mažas 

Santykinai 
didelis 

Santykinai 
didelis 

Santykinai 
mažas 

* - pateikiami vertinimai yra populiariausių šiuo metu tyrimų metodų vadov÷lių (Kardelis, 2002; Luobikien÷, 2004; 
Tidikis, 2003; Babbie, 2003; Bailey, 1994; Frankfort-Nachmias ir Nachmias, 2000; Punch, 2003; Robson, 2002) 
atidžios peržiūros rezultatas. 
** - tiesa, galima tiesiogiai steb÷ti kalbinę elgseną. 
Kita vertus, lyginimo kriterijai n÷ra visiškai tapatūs. Juos suskirsčius į keturias grupes, matome, kad 

populiariausio socialiniuose moksluose tyrimo metodo – apklausos – teigiami bruožai patenka į 
pirmąsias tris (1-12 kriterijus), kurias atitinkamai galima įvardinti kaip praktiškąją (1-3), etiškumo 

(4 ir 5) ir išskirtinių ypatybių (6-12). Tik ketvirtojoje – objektyvumo – grup÷je (13 ir 14 kriterijai) 

šis metodas (kaip ir eksperimentas) neturi privalumų. Kiekybin÷s turinio analiz÷s privalumai 

pasiskirstę po visas grupes, išskyrus pirmąją. Eksperimentas be jau min÷to objektyvumo trūkumų 

susiduria ir su etiškumo bei praktiškumo problemomis. Pastarųjų neišvengia ir steb÷jimas. 

Atrodytų, kad kiekybin÷ turinio analiz÷ tur÷tų būti bent jau tokia pat populiari, kaip ir kiti čia 

minimi tyrimo metodai, tačiau realyb÷je veikia kitokie „d÷sniai“, kurie iš dalies nulemti ir tam tikrų 

specifinių šio metodo ribotumų. 

Visų pirma, nemažai lemia istorin÷s ir struktūrin÷s aplinkyb÷s. Kiekybin÷s metodologijos 

literatūroje visad buvo svarbus gamtos ir socialinių mokslų instrumentarijų panašumo klausimas. 

Eksperimentas nuo pat pradžių buvo įsivaizduojamas kaip idealusis socialinio pozityvistinio mokslo įrankis, tod÷l jo aprašymas metodiniuose vadov÷liuose n÷ra atsitiktinis. Tiesa, socialiniuose 

moksluose (ypač sociologijoje ir politologijoje) jo pritaikymo galimyb÷mis, išvadų patikimumu ir 

pagrįstumu labai dažnai abejojama. Tuo tarpu, steb÷jimo populiarumas aiškintinas JAV 

mokslininkų (ir ne tik) atliekamų lauko tyrimų paplitimu pra÷jusio amžiaus pradžioje, ypač 

antropologijos studijose. Taigi ir šitas metodas turi „gilią“ istoriją. Dažnai susidaro įspūdis, kad 

moderniuose metodų vadov÷liuose jiems „atiduodama pagarbos duokl÷“, o d÷mesys sutelkiamas 

ties apklausomis. Reikia pasakyti, kad nors prad÷jo nuosekliai vystytis pra÷jusio amžiaus pradžioje, 

ir kiekybin÷ turinio analiz÷, ir apklausa yra santykinai nauji tyrimų metodai (pakilimo bumas buvo 

pokario laikotarpiu iki aštuntojo dešimtmečio pražios). Taigi, kod÷l jų likimas toks skirtingas? 

Dar kartą pažvelgę į Lentel÷ 1 lentelę pamatysime, kad apklausa išsiskyr÷ praktiškumo ir apimties 

masto privalumais. Šios savyb÷s pasirod÷ patrauklios ir mokslininkams, ir jų projektų finansiniams 

r÷m÷jams. Taigi apklausos „s÷km÷s formul÷“ buvo (ir teb÷ra) tokia: apklausos būdu galima per 

nedidelį laiko tarpą, išvengiant didelių etiškumo problemų, nesivarginant sud÷tingo tyrimo plano 

rengimu ištirti didelį kiekį žmonių, daugeliu rūpimų klausimų (geriausias pavyzdys – viešosios 

nuomon÷s tyrimai) ir, be to, – santykinai pigiai. D÷l tokio pobūdžio patrauklumo metodas susilauk÷ 

ir nemažai pelnytos kritikos, o garsus JAV sociologas G.Ritzeris netgi „apkaltino“ apklausų 
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reng÷jus „techniškumu“ ir „ateoriškumu“ (teorijos nustūmimu į tyrimų paraštes) (Ritzer, 1996, p. 

171). Kaip bebūtų, tokios pastabos nepadar÷ didelio poveikio metodo paplitimui socialiniuose 

moksluose108. Tuo tarpu pagrindiniai veiksniai, kiekybinę turinio analizę paversdavę nepatraukliu 

mokslininkams (taigi tokie tyrimai nepasiekdavo ir finansavimo institucijų) tyrimo instrumentu, 

buvo santykinai ribotas pritaikomumas įvairiems tyrimo tikslams (dažniausiai tik komunikacijos 

studijoms) bei santykinai brangus, ilgas ir sud÷tingas analiz÷s atlikimas109. Taigi jos pad÷tis 

kiekybinių (ir apskritai visų) socialinių tyrimų metodų lauke yra arčiau krašto, o centre įsitaisiusi 

apklausa (kartu su kokybine savo atmaina – interviu). 

Nepaisant visko, negalima būtų teigti, kad apklausa, ar eksperimentas, ar kiekybin÷ turinio analiz÷, 
ar dar kuris kitas tyrimo metodas yra savaime blogas. Apskritai, n÷ra gerų ar blogų metodų, yra tik 

geriau ar mažiau tinkantys konkrečiam tyrimo tikslui (Silverman, 1993, p. 2). Kiekvienas metodas 

turi savo privalumų ir juos būtina išnaudoti pagal tyrimo tikslus. Kiekybin÷ turinio analiz÷ 

neabejotinai atskleidžia savo stipriąsias savybes ten, kur reikia atlikti platų, išsamų, ilgalaikį, 
praeities įvykius nagrin÷jantį, į socialinį pasaulį nesikišantį ir/ar pakartotinį itin gausios socialin÷s 

komunikacijos turinio bei socialinių prasmių tyrimą. Tai yra pati bendriausia šio metodo 

pritaikomumo empiriniuose socialiniuose tyrimuose gair÷. Akivaizdu, kad pagal šiuos kriterijus 

kiekybin÷ turinio analiz÷ visiškai tinka tirti socialinių vertybių raišką politiniame diskurse: 

atliekamas gan÷tinai išsamus (17 steb÷jimo vienetų-kategorijų), plataus masto ir ilgą laikotarpį 
praeityje apimantis (13 metų ir 1705110 pos÷džių), itin gausios viešosios politin÷s komunikacijos 

tyrimas (348210 analiz÷s vienetų-pasakymų Seimo debatuose, įskaitant Seimo Pirmininką, ir 

27263920 teksto vienetų-leksemų, įskaitant Seimo Pirmininko pasisakymus). 

2.1.2. KIEKYBIN ö TURINIO ANALIZ ö POLITINIO DISKURSO TYRIMUOSE 

Kaip savarankiškas socialinių mokslų tyrimų metodas kiekybin÷ turinio analiz÷ susiformavo ir 

labiausiai paplito žurnalistikos bei politikos studijose111. Tą tiesiogiai sąlygojo masin÷s 

komunikacijos svarba šiuolaikin÷je visuomen÷je ir ypatingai didelis kiekis simbolin÷mis 

                                                
108 Tiesa, kaip jau min÷ta, pastaruoju metu pastebimas kokybinių metodų populiarumo augimas, tačiau apklausos ir 
toliau dominuoja empiriniuose kiekybiniuose tyrimuose. 
109 Ypač tai buvo aktualu iki tol, kol kiekybin÷s turinio analiz÷s atlikimas buvo kompiuterizuotas (Pool, Lasswell ir kt., 
1970 [1955], p. xvii). Ir netgi kompiuterio pagalba atliekama kiekybin÷ turinio analiz÷ yra ilgas bei išskirtinio 
kruopštumo reikalaujantis procesas. 
110 Tiesa, d÷l techninių sunkumų konvertuojant 1992-1996 m. Seimo kadencijos stenogramų tekstus į automatizuotai 
kompiuterinei analizei tinkamą elektroninį formatą teko mažinti tyrimo apimtį. Sistemin÷s atsitiktin÷s atrankos būdu 
tyrimui atrinkti 229 (iš 624) tos kadencijos pos÷džiai. Taigi tikrasis per visą laikotarpį studijuotų Seimo pos÷džių 
skaičius yra 1310. Plačiau apie tai kalbama 2.2.1 disertacijos poskyryje. 
111 Aišku, pirmosios kiekybin÷s turinio analiz÷s užuomazgos buvo pasklidusios po daugelį disciplinų, kurioms rūp÷jo 
žmonių komunikacijos aspektai (psichologiją, sociologiją, literatūrą, lingvistiką, etnologiją, antropologiją, istoriją ir 
pan.), tačiau būtent politikos (pavyzdžiui, propagandos) ir žiniasklaidos (pavyzdžiui, laikraščių redakcinių straipsnių) 
diskursų tyrimai ją pavert÷ griežtu ir atskiru socialinių mokslų tyrimo metodu (panašiai mano, pavyzdžiui, Diefenbach, 
2001). 
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formomis112 šioje sferoje sukuriamų duomenų, kuriuos įvairiais tikslais galima panaudoti 

tyrimuose. Šiuo metu kiekybin÷ turinio analiz÷ plačiausiai taikoma tyrin÷jant žiniasklaidoje 

išreikštą diskursą, nes spaudai, radijui ir (ypač) televizijai visuomen÷s gyvenimo tyrin÷tojai linksta 

skirti ypatingą d÷mesį (McQuail, 2000, p. 4; Balčytien÷, 2000, p. 109). Politinį diskursą 

analizuojančiuose tyrimuose taip pat dominuoja ne betarpiškos politikos vaidmenų atlik÷jų 

komunikacijos studijos, o žiniasklaidoje atspindimo tos komunikacijos turinio analiz÷ (Blumler ir 

Kavanagh, 1999). Kita vertus, yra ir išimčių, kurių didžiausia – Lyginamojo manifestų projekto 

grup÷s (CMP) atliekama „vakarietiško pasaulio113„ politinių partijų rinkimų programų turinio 

kiekybin÷ analiz÷, kurią galima įvardinti kaip betarpiškus (daugeliu atvejų) politinio diskurso 

tyrimus. Kritikos ji susilaukia nemažai, tačiau jau daugiau nei dvidešimt metų s÷kmingai gyvuoja ir 

netgi plečiasi („atkeliavo“ į Rytų ir Vidurio Europą, inicijuojami kompiuterizavimo projektai). Kaip 

ten bebūtų politinio diskurso turinio ir jį kuriančių subjektų analiz÷ yra viena iš pagrindinių metodo 

taikymo sričių. Maža to, galima sakyti, kad būtent ši sritis suteik÷ didžiausią postūmį pradin÷je 

metodo vystymosi stadijoje. 

Pirmuosius didelius žingsnius tiriant politinę komunikaciją ir politinį diskursą ženg÷ JAV 

mokslininkas Haroldas D. Lasswellas. Jis pra÷jusio amžiaus trečiajame ir ketvirtajame 

dešimtmetyje tirdamas propagandos raišką žiniasklaidoje Pirmojo pasaulinio karo metais vienas 

pirmųjų pasuko standartizavimo, sistemiškumo ir kiekybiškumo linkme (žr., Lasswell, 1927; 

Lasswell ir Blumenstock, 1939). D÷l tuometinių pasaulinių įvykių – nacistų ir fašistų įsigal÷jimo 

Europoje bei Antrojo pasaulinio karo – propagandos analiz÷ ir penktajame dešimtmetyje išliko 

svarbia kiekybin÷s turinio analiz÷s taikymo sritimi (žr. tokių tyrimų apžvalgą, George, 1959a). 

Maža to, teigiama, kad būtent propagandos studijos dav÷ didžiausią impulsą kiekybin÷s turinio 

analiz÷s kaip savarankiško metodo vystymuisi, nes ji pirmą kartą buvo pritaikyta realiame 

gyvenime (formuluojant viešąją politiką)114. Neatsitiktinai, tuoj po karo buvo išleista pirmoji 

sistemiška kiekybinę politin÷s kalbos turinio analizę pristatanti knyga „Politikos kalba: kiekybin÷s 

semantikos tyrimai“, kurioje nagrin÷ti svarbiausi bendrieji metodiniai klausimai: kiekybiškumo 

būtinyb÷, patikimumas, pagrįstumas ir tinkamumas, tekstų atranka, objektų ir subjektų vertinimų 

kryptingumo nustatymas, steb÷jimo ir analiz÷s vienetų išskyrimas (žr. Lasswell, Leites ir kt., 1965 

                                                
112 Kai kurie autoriai simbolines formas apibendrintai įvardina „tekstu“ (Balčytien÷, 2000). Apskritai, tekstu galima įvardinti: a) kiekvieną semiotinę reikšmių struktūrą (čia tekstu įvardijama ne tik kalba, bet ir muzika, architektūra, 
menas, įvykiai ir socialin÷ veikla); b) kiekvieną lingvistinį išraiškos būdą (taigi šiuo atveju į teksto sąvoką nebepatenka 
tokie reiškiniai kaip muzika, vaizdai); c) rašytinę kalbą. Čia tekstas suvokiamas kaip „b“ atvejis. Atvejis „a“ įvardijamas 
simboline forma, o atvejis „c“ – rašytiniu tekstu (plačiau apie tai žr., Lindkvist, 1981). 
113 Šis terminas geriausiai atspind÷tų šio projekto apimtį, nes jame dalyvauja tokios skirtingų pasaulio dalių šalys kaip 
JAV, Izraelis, Liuksemburgas, Šveicarija, Naujoji Zelandija, Šri Lanka ar Turkija. Tiesa, dauguma šalių priklauso 
Europos žemynui (žr., Budge, Klingemann ir kt., 2001). 
114 Tokio požiūrio laikosi daugelis mokslininkų (žr., pavyzdžiui, Stone ir Dunphy, 1966; Krippendorff, 1980a; 
Neuendorf, 2002). 
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[1949]). Po antro pasaulinio karo kiekybin÷s turinio analiz÷s taikymas išplito į daugelį kitų 

socialinių mokslų disciplinų, nors kaip jau min÷ta labiausiai įsitvirtino žiniasklaidos studijose. 

Tiriant politinį diskursą pagrindin÷mis šio metodo taikymo sritimis tapo rinkimų kampanijos ir 

juose pasireiškiantis politikos veik÷jų kalbinis elgesys bei tarptautiniai santykiai115. Svarbiausiais 

tekstinių duomenų šaltiniais išliko žiniasklaida (tiksliau, joje perteiktas politinis diskursas) ir partijų 

bei politinių lyderių tiesioginiai vieši politiniai pasisakymai. Be to, nuo septintojo dešimtmečio 

svarbiu metodologiniu aspektu tapo kiekybin÷s turinio analiz÷s kompiuterizavimas, kuris šiuo metu 

ypač aktualus d÷l elektroninių tekstų paplitimo ir naujo politin÷s komunikacijos kanalo – interneto – 

atsiradimo. 

Tolesn÷je diskusijoje nesiekiama pateikti praktinių kiekybin÷s turinio analiz÷s taikymo tiriant 

politinį diskursą pavyzdžių apžvalgos. Tai būtų gana neproduktyvus, daug vietos užimantis 

veiksmas. Tikslingiau nubr÷žti bendras gaires, kada ir kuo šis metodas naudingas tyrin÷jant politikų 

diskursą. Pirmiausia, tai bus bandoma daryti nagrin÷jant bendrosios socialin÷s komunikacijos ir jos 

turinio kiekybinių tyrimų problematiką. Vienas pirmųjų teorines kiekybin÷s turinio analiz÷s 

taikymo kryptis komunikacijos ir diskurso turinio studijose nurod÷ jau min÷tas B.Berelsonas 

(1952): 

1. Būdingiems komunikacijos turinio bruožams nustatyti: 

1.1. Turinio prasmei (pavyzdžiui, aprašyti komunikacijos turinio t÷kmę laike ir kryptis, mokslinių 

publikacijų temų paplitimą, ieškoti komunikacijos turinio skirtumų tarp valstybių, lyginti skirtingų 

komunikacijos kanalų turinį, prižiūr÷ti, ar komunikacijos turinys atitinka tam tikrus tikslus, kurti ir 

taikyti komunikacijos standartus, pad÷ti spręsti technines kitų tyrimų problemas, pavyzdžiui, 

koduoti atvirus apklausų klausimus); 

1.2. Turinio formai (atskleisti propagandos metodiką, matuoti „skaitomumą“, atrasti stiliaus 

ypatybes literatūroje ir lingvistikoje, retorikoje ir oratoriniame mene). 

2. Komunikacijos turinio atsiradimo priežastims nustatyti arba komunikacijos skleid÷jams tirti 

(nustatyti komunikacijos pranešimus kuriančių asmenų paskatas ir kitus jų bruožus, nustatyti 

asmenų ir jų grupių psichologinę būseną, aptikti propagandos atvejus, pad÷ti politinei ir karinei 

žvalgybai). 

3. Komunikacijos turinio pri÷m÷jams tirti (atspind÷ti visuomen÷s grupių nuostatas, interesus ir 

vertybes, t.y. „kultūrinę sanklodą“). 

                                                
115 Aišku, yra ir kitokio pobūdžio tyrimų, tačiau min÷tieji ryškia dominuoja d÷l savo praktinio pritaikomumo. 
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4. Komunikacijos poveikiui tirti (atskleisti, į ką nukreiptas pagrindinis d÷mesys (pavyzdžiui, 

žiniasklaidoje), aprašyti nuostatų ir elgsenos pokyčius reaguojant į komunikacijos turinį) (Berelson, 

1954, p. 490-507). 

Be to, nagrin÷damas pagrindinį, jo manymu, kiekybin÷s turinio analiz÷s aspektą – tyrimo 

kategorijas – mokslininkas pateik÷ sąrašą elementų, kuriuos galima analizuoti tekste (žinoma, ir 

kitose simbolin÷se formose): a) komunikacijos temų paplitimą (pavyzdžiui, socialinių garantijų 

pensininkams svarbą), b) subjektų vertinimo kryptingumą (pavyzdžiui, prezidento teigiamą, 
neutralų ar neigiamą vertinimą), c) tų vertinimų standartus ir pagrindus (pavyzdžiui, kuo remiantis 

viešoji institucija vertinama neigiamai), d) vertybių (sic) paplitimą (pavyzdžiui, politinio 

liberalizmo populiarumą Lietuvoje), e) vertybių siekimo būdus (pavyzdžiui, kaip geriausia siekti 

politinio teisingumo), f) tiriamų subjektų būdo bruožus (pavyzdžiui, vyraujančius politikų būdo 

bruožus), g) subjektų populiarumą (pavyzdžiui, kurie visuomen÷s lyderiai dažniausiai minimi 

žiniasklaidos priemon÷se), h) diskurso šaltinius (pavyzdžiui, politinių programų kūr÷jus), i) 

diskurso kilm÷s vietas (pavyzdžiui, kur inicijuota politin÷ programa), j) komunikacijos auditoriją 

(pavyzdžiui, kam skirta viešosios politikos programa ir koks jos poveikis), k) komunikacijos formai 

ir tipui nagrin÷ti (pavyzdžiui, ar politin÷s programos pristatymas oficialus, ar pateikiamas 

neformaliai), l) gramatinei ar sintaksinei išraiškos formai nagrin÷ti (pavyzdžiui, ar kovos su 

nusikalstamumu iniciatyvos pristatyme naudota faktin÷ medžiaga, ar nurodytos tapatyb÷s), m) 

komunikacijos intensyvumui nustatyti (pavyzdžiui, ar tam tikra viešosios politikos programa įtaigi), 

n) atskleisti komunikacijos strategijas (pavyzdžiui, kokios retorin÷s formos naudojamos 

argumentuojant ir diskutuojant). Elementai nuo „a“ iki „j“ apima komunikacijos turinio, o likusieji 

– komunikacijos formos tyrin÷jimus (Berelson, 1954, p. 510-512). 

Toje pat studijoje, kalb÷damas apie tai, kada naudoti grynai kiekybinę turinio analizę, B.Berelsonas 

išskyr÷ septynis atvejus: 

1. Kai būtini labai tikslūs ir kruopštūs rezultatai. 

2. Kai būtinas rezultatų objektyvumas. 

3. Kai tiriama medžiaga patikimai atspindi tyrimo objektą. 
4. Kai tiriamos medžiagos tiek daug, kad kitaip jos apdoroti neįmanoma. 

5. Kai įmanomas ir būtinas (ar pageidautinas) aukštas kategorijų detalumo lygis. 

6. Kai tyrimo kategorijos pasikartoja santykinai dažnai. 
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7. Kai ieškoma statistinių sąsajų tarp duomenų apie komunikacijos turinį ir skaitinių duomenų 

nesusijusių su tuo turiniu116. 

Galų gale, mokslininkas atkreip÷ d÷mesį į tai, kad galimi ne tik tiesioginiai pačių tekstinių duomenų 

lyginimai, bet pagal tekstų duomenų turinį įmanoma daryti išvadas ir apie kitus reiškinius. Pirmu 

atveju, jis išskyr÷ palyginimą laike (pavyzdžiui, politinių programų populiarumo laike tyrimą), 
lyginimus teksto viduje (pavyzdžiui, kaip partijos programoje vertinamos specialios visuomen÷s 

grup÷s: jaunimas ir pagyvenusieji, tautin÷s mažumos ir tautin÷ dauguma, ir pan.), palyginimus tarp 

skirtingų tekstų (pavyzdžiui, kaip mokesčių politikos kryptis vertina liberalai ir komunistai) ir 

turinio lyginimą su standartu (pavyzdžiui, ar Lietuvos vyriausyb÷s vykdoma aplinkosaugos politika 

atitinka ES aplinkosaugos direktyvas). Antru atveju, svarbu išsiaiškinti, kokią išvadą iš turinio 

duomenų apie platesnį reiškinį galima padaryti: tiesioginę ar atvirkštinę (Berelson, 1954, p. 516-

518). Čia klausimas yra toks: ar tai, kad politikas daug kalba apie mokesčius, reiškia, kad jie yra 

geri, ar atvirkščiai, – juos reikia keisti. Pastarasis aspektas ypač reikšmingas disertacinio tyrimo 

atveju. 

Galbūt ir steb÷tina, tačiau visi šie „priesakai“ ir problemos išliko aktualios ir šiais laikais117. Tai 

aiškintina keletu paprastų priežasčių. Viena vertus, nurodydamas kiekybin÷s turinio analiz÷s kryptis 

ir galimus tyrimo objektus, B.Berlesonas r÷m÷si bendruoju komunikacijos modeliu: kas, kod÷l, 

kaip, ką, kam ir su kokiu poveikiu sako (rašo, rodo, vaizduoja). Šio modelio ištakos – to paties 

kiekybin÷s turinio analiz÷s pradininko H.Lasswello 1948 m. sukurtas masin÷s komunikacijos 

apibr÷žimas (Lasswell, 1966 [1948]). Paprasčiau šį modelį galima būtų skaidyti ne mažiau įprastu 

būdu į pranešimo siunt÷jus (kas ir kod÷l), pranešimo turinį (ką ir kaip) bei pranešimo pri÷m÷jus 

(kam ir su kokiu poveikiu). Iš esm÷s jis niekuo nesiskiria nuo šiuolaikinių komunikacijos modelių 

išskyrus tai, kad dabar daugiau d÷mesio kreipiama į socialinę aplinką ir komunikacijos kanalus 

(komunikacijos modelių apžvalgą pateikia, pavyzdžiui, Fiske, 1998 [1997]). Pastarieji svarbūs d÷l 

to, kad jiems tenka „triukšmo“ ir (kartais) siunt÷jo vaidmenys. Šiuo atveju iškeliamas papildomas 

klausimas – kur (tiesa, šiek tiek susijęs su klausimu kaip) vyksta komunikacija. 

Iš kitos pus÷s, vardydamas sąlygas, kurioms esant galima atlikti kiekybinę turinio analizę, 
B.Berelsonas r÷m÷si bendraisiais kiekybin÷s metodologijos kanonais, kurie teigia, jog kiekybin÷ 

analiz÷ geriausia tinka ten, kur analitiškai, t.y. visumą skaidant į analiz÷s ir steb÷jimo vienetus, 

tiriama daugyb÷ objektų, statistiškai tikrinamos teorijos ir hipotez÷s, sudaromas griežtas tyrimo 

                                                
116 Be to, autorius persp÷jo, kad paprastai, jei n÷ra ypatingo reikalo, skaičiavimas (kiekybin÷ analiz÷) netur÷tų būti 
atliekamas. Maža to, kiekybin÷ analiz÷ naudotina tik tais atvejais, kai tenkinamos visos šešios pirmosios sąlygos 
(Berelson, 1954, p. 512-514). 
117 V÷liau rašę autoriai tik vienaip ar kitaip išgrynindavo B.Berelsono klasifikacijas ir apibendrinimus (žr., pavyzdžiui, 
Smith, 1966; Holsti, 1969; Roberts, 1997; Balčytien÷, 2000; Neuendorf, 2002). Aišku, kartais jie gali atrodyti pernelyg 
griežti, tačiau iš esm÷s yra gerai pagrįsti. Apie tai dar bus kalbama tolesn÷je diskusijoje. 
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planas, siekiama objektyvumo, faktiškumo, patikimumo ir tikslumo118. Į šias sąlygas kiekybin÷ 
turinio analiz÷ (kaip ir bet kuri kita kiekybinio tipo analiz÷ socialiniuose moksluose) turi atsižvelgti 

ir šiais laikais. Čia der÷tų pabr÷žti tai, kad B.Berelsono „priesakai“ bei nuorodos tinka ir politinio 

diskurso tyrimų atveju, tod÷l vienaip ar kitaip sudarys tolesn÷s diskusijos pagrindą. 
Kita vertus, neder÷tų sakyti, kad kiekybin÷s turinio analiz÷s metodologija stagnavo visus tuos 

daugiau nei 50 metų, pra÷jusių nuo B.Berelsono monografijos pasirodymo. Kaip jau min÷ta, nuolat 

buvo gryninamas apibr÷žimas ir teorin÷s prielaidos. Pavyzdžiui, K.Krippendorffas (1980) pateik÷ 

savitą taikymo krypčių klasifikaciją (Krippendorff, 1980a). Pagal mechanizmų, kuriuos turinio 

analitikai naudoja siedami duomenis su kontekstu, skirtumus, pagal tai, kokių žinių apie kontekstą 
ieškoma, kokias analitines konstrukcijas šiam tikslui pasiekti reikia pasitelkti, ir kaip galima pagrįsti 

rezultatus, jis išskyr÷ šešias sritis: 1) sistemų (jų sanklodos, raidos ir skirtumų tyrimai), 2) standartų 

(vertinimų, sutapatinimų ir auditavimo tyrimai), 3) indeksų ir simptomų (dažnių, teigiamų ar 

neigiamų vertinimų kryptingumo, intensyvumo tyrimai), 4) lingvistinių išraiškų (kalbos ir jos 

vartojimo ypatumų tyrimai), 5) komunikacijos (siunt÷jų ir pri÷m÷jų keitimosi pranešimais ciklo 

tyrimai), ir 6) institucinių procesų (vidinių sąlygų, vidin÷s tvarkos palaikymo, vidinių 

komunikacijos kanalų tyrimai). Šis skirstymas labai painus ir persiklojantis, tačiau svarbu pažym÷ti, 
kad atkreipiamas d÷mesys į komunikacijos sistemiškumą ir cikliškumą, institucinę jos aplinką, 
lingvistinių išraiškos priemonių įtaką bei indeksų ribotumus ir galimybes. Kitas teorijos tobulinimo 

pavyzdys – K.Neuendorf (2002) pateikti komunikacijos kontekstai, kuriems tirti gali būti 

naudojama kiekybin÷ turinio analiz÷: individualus, tarpasmeninis arba grupinis, organizacinis, 

masinis ir tam tikros srities (pavyzdžiui, politin÷s komunikacijos kontekstas). Maža to, buvo 

tobulinama kiekybin÷s turinio analiz÷s atlikimo metodika: kuriami nauji bendrieji tyrimo žodynai ar 

taisomi senieji119, atveriamos naujos taikymo sritys120, sprendžiamos patikimumo ir pagrįstumo 

problemos (Krippendorff, 1980b; Krippendorff, 1995) ir pan. Taigi nors esminių „persilaužimų“ 

nuo šeštojo ir septintojo pra÷jusio amžiaus dešimtmečio, kai įsitvirtino socialinių mokslų srityje, 

kiekybin÷s turinio analiz÷s metodologijoje ir nebuvo, akivaizdu, kad šis metodas nuolat tobul÷jo. 

Apžvelgus bendras aptariamo metodo taikymo sritis komunikacijos tyrimuose, laikas pristatyti tam 

tikras jo taikymo gaires tiriant politinį diskursą. Pirmoji nuoroda šiuo atveju yra bendrasis 

komunikacijos modelis: tirdami politinio diskurso turinį galime daryti išvadas apie to diskurso 

skleid÷jus ir pri÷m÷jus. Įmanoma nagrin÷ti ir patį diskurso turinį, tačiau tai būtų gana „savitikslis“ 
                                                
118 Tiesa, būtent kai kurie iš B.Berelsono kiekybin÷s turinio analiz÷s pritaikomumo kriterijų šiuo metu atrodo pernelyg 
griežti d÷l kiekybin÷s ir kokybin÷s metodologijos santykinio „suart÷jimo“. Apie tai dar bus diskutuojama. 
119 Kai kurie bendro pobūdžio kategorijų žodynai pristatyti, pavyzdžiui, (Stone, Dunphy ir kt., 1966, 5 skyrius; Holsti, 
1969, p. 104-116). Šiuo metu daugiausiai informacijos apie pagrindinius tokio pobūdžio kategorijų žodynus galima rasti 
internete: http://www.textanalysis.info. 
120 Pavyzdžiui, atsirado televizija ir internetas – komunikacijos kanalai, kurių turinys vis plačiau analizuojamas 
kiekybin÷s turinio analiz÷s būdu. 
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užsi÷mimas121. Taigi apibendrinant daugelio jau min÷tų autorių požiūrius į šią problemą, drąsiai 

galima teigti, kad iš politinio diskurso turinio galime gauti duomenų (rodiklių) ir išvadų122 apie to 

diskurso subjektų (pri÷m÷jų ir siunt÷jų): a) dalyvavimo viešosios politikos procese dažnumą (šiuo 

atveju atsiskleidžia ir tai, kas su kuo sąveikauja, t.y. komunikacijos tinklas), b) komunikavimo 

vietas (čia įeina K.Krippendorffo išskirtieji instituciniai procesai, o taip pat komunikacijos 

kontekstai ir kanalai), c) hierarchiją ir socialinį statusą, d) dom÷jimosi sritis, t.y. kokios ir kaip 

dažnai tam tikros politinio diskurso temos paliečiamos, e) vertinimo kryptingumą, t.y. kaip tie 

subjektai vertinami, f) vertybes, nuostatas, nuomones, įsitikinimus, ideologijas, būdo bruožus 

(asmenų atveju) ir panašius psichinių procesų „produktus“, h) komunikavimo būdus, formas ir 

tipus, i) gramatines ar sintaksines išraiškų formas, j) pateiktų programų ir jų pristatymų poveikį 
(taip pat santykinę simbolinę galią), k) diskurso turinio atitikimą elgsenai. Be to, galima tirti šių 

reiškinių kitimą laike (kaip jau min÷ta, tam kiekybin÷ turinio analiz÷ tinka ypač gerai) ir skirtumus 

tarp atskirų subjektų kuriamų simbolinių formų bei tarp tų pačių subjektų sukurtų, tačiau skirtingą 

funkciją atliekančių, simbolinių formų. Matome, kad tarp šiuo metodu tirtinų objektų yra 

komunikacijos (diskurso) skleid÷jų ir gav÷jų vertyb÷s, taigi kiekybin÷s turinio analiz÷s taikymas 

šiuo požiūriu disertaciniam tyrimui yra korektiškas. 

Paskutinis klausimas, į kurį nor÷tųsi atkreipti d÷mesį šiuose samprotavimuose – kokiais simbolinių 

formų šaltiniais gal÷tų naudotis politinio diskurso tyrin÷tojai? Šiuo atveju verta suskirstyti politikos 

diskurso skleid÷jus ir pri÷m÷jus (iš esm÷s jie niekuo nesiskiria, tik tarpusavio santykiu) į 
individualius asmenis (čia patenka ir neorganizuotos grup÷s, pavyzdžiui, jaunimas, studentai, 

moterys, neįgalieji ir pan.), jų organizuotas grupes (interesų grup÷s, verslas, partijos, žiniasklaida ir 

pan.), institucijas (savivaldyb÷s, parlamentas, vyriausyb÷, prezidentūra, teismai, policija, 

kariuomen÷, muitin÷ ir pan.) ir valstybinius bei tarpvalstybinius darinius. Taip lengviau nustatyti 

tam tikrame komunikacijos kanale (tiesioginiame ar per žiniasklaidą) sukuriamos simbolin÷s 

formos (būtinai atitinkančios kiekybin÷s prieigos kanonus) pavidalą. Politinio diskurso analitikams 

naudingų kiekybin÷s turinio analiz÷s duomenų šaltinių pavyzdžių yra pateikta 2 lentel÷je. 

                                                
121 Be to, įmanoma tirti ir žiniasklaidos tarpininkavimo vaidmenį komunikacijos procese. Tačiau tai labai greitai 
peraugtų į jos kaip diskurso skleid÷jos analizę, nes tokiu atveju žiniasklaida taptų diskursų formuotoja arba dienotvark÷s 
nustatin÷toja. 
122 Kad egzistuoja skirtumas, kai kiekybin÷s turinio analiz÷s rezultatai yra tyrimo išdava ir kai jie naudojami kaip 
tolesnio tyrimo rodikliai, kritikuodamas H.Lasswellą d÷mesį atkreip÷ K.Krippendorffas. Jo nuomone, simbolin÷s 
formos kartojimosi dažnį naudoti tikrinant hipotezes apie subjekto dom÷jimosi sritis ir kaip kito reiškinio rodiklį, yra du 
skirtingi dalykai. Pirmu atveju, kiekybin÷s turinio analiz÷s produktas yra mokslin÷ išvada, o antru – empirinis 
indikatorius, v÷liau koreliuojamas su kitais kintamaisiais (Krippendorff, 1980a, p. 41). 
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Lentel÷ 2. Kiekybin÷s turinio analiz÷s duomenų šaltinių tiriant politin į diskursą pavyzdžiai. 
Politinio diskurso pri ÷m÷jai Politinio 

diskurso 
skleid÷jai 

Komunikacijos 
tipas Individualus 

lygmuo Grupinis lygmuo Institucinis 
lygmuo 

Valstybinis ir 
tarptautinis 

lygmuo 
Tiesioginis Seimo narių 

debatai 
Atskirų asmenų 
kritika interesų 
organizacijos 

programų atžvilgiu 

Peticija 
vyriausybei d÷l 

viešosios politikos 
pasekmių 

Asmenų grup÷s 
peticija 

tarptautinei 
organizacijai 

Individualus 
lygmuo -> 

Netiesioginis Kandidatų į 
prezidentus 
debatai apie 

viešąją politiką 
žiniasklaidoje 

Politiko kritika 
profsąjungų 
programos 
atžvilgiu 

žiniasklaidoje 

Asmeninis 
nepasitenkinimas 
d÷l Seimo priimto įstatymo 

žiniasklaidoje 

Individualus 
pasisakymas apie 
kokios nors šalies 
viešąją politiką 
žiniasklaidoje 

Tiesioginis Seimo komiteto 
nuomon÷ apie įstatymo projektą Interesų grup÷s 

tiesiogin÷ parama 
partijos programai 

Interesų grup÷s 
lobistin÷ veikla 

institucijoje 

„Green Peace“ 
pareiškimas 
valstybei d÷l 

žalingos aplinkai 
veiklos 

Grupinis 
lygmuo -> 

Netiesioginis Partijų rinkimin÷ 
kampanija 

žiniasklaidoje 

Interesų grup÷s 
pareiškimas 

žiniasklaidoje d÷l 
partijos programos 

palaikymo 

Interesų grup÷s 
reikalavimai 
vyriausybei 

žiniasklaidoje 

„Green Peace“ 
pareiškimas 

valstybei 
žiniasklaidoje 

Tiesioginis Vyriausyb÷s 
potvarkis d÷l 

žem÷s grąžinimo 

Seime priimtas 
profsąjungų 

veiklos įstatymas 

Prezidento veto 
Seimo priimtam įstatymui 

-* Institucinis 
lygmuo -> 

Netiesioginis Vyriausyb÷s 
politikos gairių 

pristatymas 
žiniasklaidoje 

Prezidento 
pokalbis su 

interesų grupių 
atstovais 

televizijoje 

Prezidento 
pareiškimas 

žiniasklaidoje, kad 
jo netenkina 
vyriausyb÷s 

vykdoma politika 

-* 

Tiesioginis Kaltinimas 
asmeniui 

pažeidžiant 
tarptautin÷s 

politikos 
programas 

Kaltinimas 
organizacijai 
pažeidžiant 
tarptautin÷s 

politikos 
programas 

-* ES šalių narių įmonių politikos 
derinimas 

Valstybinis 
ir 
tarptautinis 
lygmuo -> 

Netiesioginis Kaltinimas 
asmeniui 

pažeidžiant 
tarptautin÷s 

politikos 
programas 
paskelbtas 

žinisklaidoje 

Kaltinimas 
organizacijai 
pažeidžiant 
tarptautin÷s 

politikos 
programas 
paskelbtas 

žinisklaidoje 

-* Pranešimas 
žiniasklaidoje apie 

JTO sankcijas 
Iranui d÷l 

branduolinių 
programų 
vykdymo 

* - čia institucinis ir valstybinis bei tarptautinis lygmuo susilieja. 

Taigi turint konkrečią problemą, kurią galima išspręsti kiekybin÷s turinio analiz÷s pagalba, reikia 

nustatyti, kas su kuo sąveikauja (kokiame lygmenyje ir ar tiesiogiai), t.y. kas inicijuoja tam tikrą 

diskursą bei kam jį siunčia, ir pagal tai pasirinkti šaltinį. V÷lgi matome, kad Seimo debatai yra 

adekvatus duomenų šaltinis, taigi kiekybin÷s turinio analiz÷s taikymas visiškai korektiškas. Šiuo 

atveju svarbu pabr÷žti ir tai, kad tam tikro subjekto (pavyzdžiui, Seimo nario) diskursas 
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(pavyzdžiui, aplinkosaugos politikos iniciatyvos pristatymas) gali būti nukreiptas skirtingiems 

gav÷jams to paties komunikacijos akto ribose. Taigi Seime vykstantys debatai d÷l įvairių viešosios 

politikos programų gali būti adresuoti ir atskiriems asmenims, ir jų grup÷ms, ir kitoms valstybin÷ms 

institucijoms, ir kitoms valstyb÷ms ar tarptautin÷ms organizacijoms, ir visiems ar tik kai kuriems iš 

pamin÷tų subjektų. Kartais tyrimo tikslai reikalauja, kad pagal diskurso gav÷jus būtų atrinktos tik 

tam tikros diskurso skleid÷jų simbolinių formų srauto dalys. Disertaciniame tyrime ši problema iš 

esm÷s n÷ra aktuali, nes socialinių vertybių raiška pagal apibr÷žimą yra adresuojama visai 

visuomenei. Problemiška gali būti tik tai, kad socialinių vertybių objektas gali būti viršvalstybinis 

darinys (pavyzdžiui, Europos Sąjunga, NATO blokas ir pan.). Vis tik, šiuo atveju n÷ra pernelyg 

iškreipiama analiz÷, nes iš esm÷s tų viršvalstybinių darinių nare paprastai yra ir Lietuva, taigi 

galima teigti, kad ir tais atvejais netiesiogiai nurodoma į Lietuvos visuomenę. 
Apibendrinant reikia dar kartą pažym÷ti, kad pasirenkant šaltinius negalima pamiršti B.Berelsono 

kriterijų kiekybin÷s turinio analiz÷s taikymo tikslingumui ir korektiškumui. Kai kurie iš jų, kaip jau 

min÷ta, šiais laikais skamba labai griežtai, tačiau n÷ra itin efektyvūs. Pavyzdžiui, pirmasis – 

tikslumo ir kruopštumo siekis – arba penktasis – kategorijų detalumo – naudotinas kiekvieno tyrimo 

atveju, taigi n÷ra išskirtiniai ir taikytini tik kiekybin÷s turinio analiz÷s atveju. Rezultatų 

objektyvumo sąvoka šiuolaikiniame socialinių mokslų diskurse keičiama „intersubektyvumo“ 

terminu (kuris reiškia, kad skirtingi tyrimai, naudojantys skirtingas metodikas turi patvirtinti 

panašias tendencijas). Reikalavimas kategorijų santykiniam dažniui n÷ra priimtinas visais atvejais, 

nes kiekybin÷ turinio analiz÷ apima ir „kokybinį“ kodavimą. Be to, kurios nors kategorijos menkas 

dažnis diskurse netgi iš esm÷s nelaikytinas netinkamumo veiksniu. Juk „struktūriniai nuliai“ taip pat 

atspindi tam tikras tendencijas. Neabejotinai tebeaktualiais ir šiandien galima laikyti tik didelio 

duomenų kiekio ir tyrimo objekto patikimo atspind÷jimo kriterijus. Jei, pavyzdžiui, yra vos kelios 

dešimtys asmeninių pokalbių, ar viena konkreti ir trumpa politin÷ iniciatyva jokia kiekybin÷ analiz÷ 

nepad÷s atskleisti nieko daugiau, nei apr÷pia vieno ar kelių žmonių kokybin÷s įžvalgos. Šiuo 

požiūriu kiekybin÷ turinio analiz÷ tikrai taikytina disertaciniame tyrime, nes kaip jau min÷ta, 

tiriamų duomenų kiekis yra milžiniškas. Ne mažiau svarbus ir tyrimo objekto atspind÷jimo 

patikimumas. Tačiau ir šiuo atveju kiekybin÷ turinio analiz÷ yra korektiškas disertacinio darbo 

tyrimo metodas: politinis diskursas yra viena iš pagrindinių socialinių vertybių raiškos vietų. Be to, 

ankstesn÷je metodologin÷je diskusijoje pateikti argumentai patvirtino, kad socialinių vertybių 

raišką galima adekvačiai tirti kiekybin÷s turinio analiz÷s būdu. Galiausiai, kaip teigia vienas iš 

kompiuterin÷s kiekybin÷s turinio analiz÷s korif÷jų – R.Weberis, „geriausias kiekybin÷s turinio 

analiz÷s pritaikymas tyrimuose susijęs su turinį atspindinčių kintamųjų koreliavimu su išoriniais 

kintamaisiais“ (Weber, 1990, p. 41). Disertacijoje kaip tik ir siekiama nustatyti socialinių vertybių 
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raiškos intensyvumo priklausomybę nuo parlamentarų partin÷s priklausomyb÷s, socializacijos 

patirčių bei politinio statuso Seime. 

Paskutinis dalykas, kurį būtina aptarti prieš baigiant diskusiją apie kiekybin÷s turinio analiz÷s 

tinkamumą atliekant disertacinį tyrimą – analiz÷s automatizavimas ir kompiuterizavimas. Tačiau ir 

šiuo atveju pasirinkta strategija yra korektiška, nes žodynas sudaromas gana paprastas, kategorijos 

n÷ra itin sud÷tingos (tokius kriterijus kompiuterizuotos kiekybin÷s turinio analiz÷s taikymui 

pateikia, pavyzdžiui, Weber, 1990; Popping, 2000). Be to, Seimo stenogramų kiekybinei turinio 

analizei atlikti pasirinkta „TextQuest“ programin÷ įranga (1.9 versija)123, kurios privalumai yra 

tekstų analiz÷s greitis ir lankstumas. Atliekant teksto vienetų paiešką galima sukurti pakankamai 

sud÷tingų algoritmų, kurie įgalina didelį analiz÷s efektyvumą, nenukenčiant tyrimo kokybei. Be to, 

programin÷ įranga leidžia tikrinti tik÷tinai dviprasmiškų teksto vienetų kodavimą. Šių dviejų 

veiksnių sąveika garantuoja aukštą analiz÷s validumą. 
2.2. SOCIALINIŲ VERTYBI Ų RAIŠKOS SEIMO DEBATUOSE TYRIMO 

TECHNOLOGIJA: DUOMEN Ų ATRANKA, IMTIS IR ANALIZ öS METODAI 

Šiame skyriuje nagrin÷jami tyrimo strategijos elementai. Pirmiausiai, aprašoma tyrimo imtis ir 

apibūdinami kintamieji. Kitame poskyryje pristatomas kompiuterin÷s kiekybin÷s turinio analiz÷s 

žodynas ir jo sudarymo principai. Trečiajame poskyryje aptariama statistin÷s analiz÷s metodika – 

retųjų įvykių logistin÷ regresija. 

2.2.1. TYRIMO IMTIES IR KINTAM ŲJŲ APIBŪDINIMAS 

Atliekant kiekybinę turinio analizę, visų pirma, reikia apibr÷žti analizuojamo teksto aibę, o po to, 

sudaryti tekstyną, kurio turinys bus betarpiškai nagrin÷jamas. Disertacijos tyrimo aibę sudaro Seimo 

stenogramų tekstai nuo 1992 lapkričio 25 d. iki 2004 lapkričio 11 d. Duomenų šaltiniai yra trys: 

kompaktin÷ plokštel÷ „Seimo dokumentai (1992.11.25 – 1996.11.19)“, kompaktin÷ plokštel÷ 
„Lietuvos Respublikos VII Seimas 1996-2000“ ir Lietuvos Respublikos Seimo puslapis internete 

(www.lrs.lt ). Kadangi pirmasis duomenų šaltinis sukurtas senai ir n÷ra itin kokybiškas, tai buvo 

labai sud÷tinga perkelti visas ten esamas stenogramas į kompiuterinei kiekybinei turinio analizei 

palankią terpę. Teko daryti 1992-1996 m. Seimo kadencijos stenogramų tekstų atranką. Kad imtis 

būtų kuo reprezentatyvesn÷ iš kiekvieno m÷nesio atsitiktinai (kompiuterin÷s simuliacijos pagalba) 

atrinktos vidutiniškai keturių pos÷džių stenogramos124. Kadangi imtis sudar÷ apie trečdalį (203) visų 

                                                
123 Informacija apie programą pateikiama internete: http://www.textquest.de. Tai pat sukurtas šios programin÷s įrangos 
vadovas (žr. Klein, 2004). 
124 Pilnas atrinktų stenogramų sąrašas pateiktas priede B. 
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tekstų, tai ji yra gana reprezentatyvi. Tuo tarpu 1996-2000 m. ir 2000-2004 m. Seimo kadencijų 

atvejais į tekstyną pateko visos stenogramos (atitinkamai 528 ir 571). Toliau pažym÷tina, kad 

Seimo debatuose pasisako ne tik parlamentarai, taigi iš visų pasisakymų teko atrinkti tik tuos, kurių 

autoriais yra Lietuvos parlamentarai. Šiuo atveju dar svarbu atkreipti d÷mesį į tai, kad pagal 

Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus Seimo narys gali būti ir ministru. Tokių „dvigubų 

vaidmenų“ atveju pasitaik÷ nemažai, tačiau visi jie buvo įtraukti į tekstyną, nes ministru paskirtas 

Seimo narys nepraranda savo mandato. Kita vertus, Seimo Pirmininko, t.y. asmens vedančio Seimo 

pos÷džius (kuriuo gali būti ir Seimo Pirmininko pavaduotojai), pasisakymai buvo eliminuoti, nes 

pirmininkaujančiojo funkcijos yra susijusios su pos÷džio vedimu, o ne nuomonių, požiūrių ir 

nuostatų reiškimu. Priešingai, pagal parlamentarizmo tradicijas pos÷džiui pirmininkaujantis asmuo 

paprastai yra nešališkas visų parlamentarų atžvilgiu ir stengiasi užtikrinti diskutavimo tvarkos 

laikymąsi. 

Kitas žingsnis sudarant tekstyną kompiuterinei kiekybinei turinio analizei – analiz÷s (konteksto) ir 

steb÷jimo (kodavimo) vienetų išskyrimas. Čia metodologin÷ literatūra pateikia platų pasirinkimų 

spektrą. Pavyzdžiui, R.P.Weberis nurodo šešis analiz÷s ir steb÷jimo vienetus: žodį, žodžio prasmę, 
temą, paragrafą ir ištisą tekstą (žr. Weber, 1990, p. 21-23). Disertacijoje pasirinktas steb÷jimo 

vienetas yra simbolin÷ sąvoka (prasm÷), kurios „fizin÷“ išraiška yra žodis (pavyzdžiui, 

pilietiškumas, teisingumas arba tautiškumas) arba žodžių junginys (pavyzdžiui, pilietin÷ visuomen÷, 
socialinis teisingumas arba tautin÷ valstyb÷). Šis kodavimo vienetas leidžia tiksliausiai fiksuoti 

socialinių vertybių raišką. Apie tai plačiau bus kalbama pristatant teksto kodavimo instrumentarijų 

– kompiuterin÷s kiekybin÷s turinio analiz÷s žodyną. Tuo tarpu analiz÷s vienetu pasirinktas visas 

Seimo nario pasisakymas. Toks pasirinkimas pagrįstas tuo, kad parlamentarų pasisakymai labai 

retai būna ilgi ir apima daugelį temų. Paprastai Seime diskutuojama tam tikrais konkrečiais 

klausimais pagal iš anksto sudarytą darbotvarkę, o pasisakymų laikas griežtai reglamentuotas 

(dažniausiai 1-2, ir tik kartais 5 minut÷s). Kita vertus, pasirinkimą sąlygojo ir tyrimo tikslai. 

Kadangi siekiama analizuoti, kaip įvairūs „už teksto“ esantys veiksniai sąlygoja socialinių vertybių 

raišką (turinio kintamąjį), tai pasirinkimas tur÷tų atrodyti logiškas ir pilnai pagrįstas. Taip analiz÷s 

vienetas – pasisakymas – tiesiogiai „pririšamas“ prie Seimo narių socialinių, demografinių ir 

politinių charakteristikų125.  

                                                
125 Seimo narių pasisakymų skaičius pagal įvairias socialines, demografines ir politines charakteristikas pateiktas priede 
B. Kaip matome, duomenų masyvas yra gan÷tinai  
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2.2.2. KOMPIUTERINöS KIEKYBIN öS TURINIO ANALIZ öS ŽODYNAS IR TEKSTO 

KODAVIMAS 

Pagrindinis šiame poskyryje svarstomas klausimas – kokie empiriniai rodikliai atspindi socialinių 

vertybių raišką politiniame diskurse. Operacionalizuojant socialines vertybes remiamasi 

H.Lasswello ir jo kolegų paradigma, pagal kurią tam tikros simbolin÷s sąvokos a priori 

priskiriamos semantiniam socialinių vertybių laukui (Lasswell, Leites ir kt., 1965 [1949]; Pool, 

Lasswell ir kt., 1970 [1955]). Taigi daroma prielaida, kad apeliavimas į tam tikras sąvokas, tam 

tikrų sąvokų vartojimas diskurse atspindi socialines vertybes. Tai vadinamoji reprezentacin÷ 
paradigma kiekybin÷je turinio analiz÷je (žr. Osgood, 1959). 

Kompiuterin÷s kiekybin÷s turinio analiz÷s žodyno sudarymas yra bene svarbiausias darbo etapas, 

nuo kurio priklauso viso tyrimo s÷km÷. Čia galima išskirti keturis pagrindinius etapus (žr. Weber, 

1990; Bengston ir Xu, 1995; Popping, 2000; Neuendorf, 2002): • Pirmasis iš jų – kategorijų medžio sudarymas pagal teorijas ir hipotezes arba išskyrimas pagal 

turimus duomenis (kategorijų išskyrimas ir detalus aprašymas). Disertacijoje kategorijų medis buvo 

sudarytas pagal teorines prielaidas, kurios apibendrintos 1.2 skyriuje, t.y. empirinei analizei 

atrinktos tos socialin÷s vertyb÷s, kurios geriausiai atspindi teoriškai reikšmingų politinių ideologijų 

ir tarppartin÷s konkurencijos dimensijų turinį. • Antrasis etapas – pirminio tyrimo žodyno sudarymas. Čia iš įvairių šaltinių reikia atrinkti tuos 

žodžius-simbolines sąvokas, kurios atspindi kategorijas (disertacijos atveju – socialines vertybes). 

Šiuo atveju yra galimos įvairios atrankos strategijos: 

1. Tipinių tekstų analiz÷: 
1.1. Tipinių žodžių-simbolinių sąvokų atrinkimas tekstuose, kurie sukurti tipinių tiriamųjų asmenų 

ar institucijų (disertacijos atveju – Seimo narių). 

1.2. Tipinių žodžių-simbolinių sąvokų atrinkimas tekstuose, kurie sukurti tiriamo reiškinio ekspertų 

(disertacijos atveju – Seimo narių diskursus analizuojančių tyrin÷tojų). 

1.3. Tipinių žodžių-simbolinių sąvokų atrinkimas įvairiuose kuo įvairesniuose tekstiniuose 

šaltiniuose – žiniasklaidoje, mokslin÷je ir grožin÷je literatūroje, tiriamų asmenų, įvairių kitų asmenų 

nei tiriamieji ir ekspertų sukurtuose tekstuose. 

2. Įžvalga ir išmon÷: 
2.1. Tipinių žodžių-simbolinių sąvokų atrinkimas žodynuose pagal kategorijas. 

2.2. Tipinių žodžių-simbolinių sąvokų parinkimas pagal intuiciją. 
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Disertacijoje pirminis tyrimo žodynas buvo sudarytas žodžių-simbolinių sąvokų ieškant įvairiuose 

šaltiniuose, pirmiausiai, partijų programose. Svarbiausiu šaltiniu tapo Vilniaus universiteto 

politologų sudarytas partijų dokumentų sąvadas, kuris ap÷m÷ laikotarpį iki 1997 (žr. Jankauskas, 

Kūris ir kt., 1997, II dalis). Taip pat naudotasi VU TSPMI inicijuotais priešrinkiminių partijų 

pozicijų tyrimais „Piliečių pasirinkimas“ (1996) ir „Jūsų pasirinkimas“ (2000), kuriuose partijų 

atstovai išd÷stydavo nuomonę įvairiais aktualiais politiniais klausimais (žr. atitinkamai Jankauskas, 

Kūris ir kt., 1997, priedas 1; Jankauskas, 2001, priedai). Be to, nagrin÷ti A.Krupavičiaus 

redaguotame leidinyje (Krupavičius, 1996b, II dalis) surinkti straipsniai (kurių daugumą raš÷ partijų 

atstovai) apie pagrindines to meto Lietuvos partijas, jų veiklą, principus ir nuostatas įvairiais 

valstyb÷s gyvenimo klausimais. Analizuoti ir naujausi partijų dokumentai iš jų interneto svetainių 

(www.lddp.lt , www.lsdp.lt , www.nsajunga.lt , www.lcs.lt , www.lls.lt , www.lics.lt , 

www.lkdp.lt , www.tslk.lt ). Taigi bendras šaltinių masyvas sudarant pirminį žodyną api÷m÷ 

santykinai gausią tekstinę medžiagą, kuri atspind÷jo partinio diskurso raidą 1992-2004 m. Be to, 

buvo atsižvelgta ir į tiriamo reiškinio ekspertų tekstus, pirmiausiai, Lietuvos autorių darbus 

kuriuose analizuojama partin÷ sistema ir partin÷ konkurencija (žr. Krupavičius, 1996a; Jankauskas, 

Kūris ir kt., 1997, I dalis; Novagrockien÷, 1998; Krupavičius, 2001; Krupavičius ir Lukošaitis, 

2004). • Trečiasis žodyno kūrimo etapas – pirminio žodyno tikrinimas ir gryninimas. Čia įmanomos dvi 

galimyb÷s ir jos abi buvo pasitelktos disertacijoje: 

1. Žodyno įvertinimas, kurį atlieka ekspertai. Žodyną peržiūr÷jo ir pastabas teik÷ darbo vadovas 

prof. A.Krupavičius, kuris yra vienas iš pagrindinių Lietuvos partijų analitikų. 

2. Žodyno įvertinimas, analizuojant visus (arba reprezentatyviai atrinktą dalį) turimus tekstinius 

duomenis. Kadangi tekstinių duomenų masyvas, naudotas disertacijos empiriniame tyrime, yra 

milžiniškas, tai atrinkta tam tikra tekstinių duomenų aib÷, kurių pagrindu ir buvo atliekamas 

tikrinimas. Tekstai atrinkti taip, kad kiek įmanoma įvairiau atspind÷tų visą duomenų masyvą pagal 

metus ir m÷nesius126. Pagal pirminio žodyno žodžius-simbolines sąvokas buvo atliekama 

konkordansų arba „KWIC“ (angl. key-word-in-context) analiz÷127. Pirmiausiai, tai padeda nustatyti, 

ar tikrai tam tikras žodis-simbolin÷ sąvoka yra socialin÷s vertyb÷s atspindys128. Be to, ja siekta 

atsižvelgti į išskirtų simbolinių sąvokų vartojimo kontekstą, t.y. nustatyti ar jos vartojamos tik 

teigiamame, tik neigiamame, ar ir tokiame, ir tokiame kontekste. Pastaruoju atveju buvo daroma 

                                                
126 Ištisi 1993 m. vasario m÷n., 1994 m. birželio m÷n., 1995 m. rugs÷jo m÷n., 1996 m. sausio m÷n., 1997 m. kovo m÷n., 
1998 gruodžio m÷n., 1999 m. balandžio m÷n., 2000 m. spalio m÷n., 2001 m. liepos m÷n., 2002 m. lapkričio m÷n., 2003 
m. geguž÷s m÷n. Ir 2004 m. rugpjūčio m÷n. Seimo stenogramų tekstai. 
127 Tokia analiz÷ atlikta su „TextQuest“ (1.9) programine įranga. 
128 Taip pat tokia analiz÷ padeda pažvelgti į tekstą „kokybiškai“ bei atrasti naujų žodžių-simbolinių sąvokų, atspindinčių 
vieną ar kitą kategoriją. 
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nuoroda į tai, kad programa nekoduotų automatiškai teksto vieneto, o leistų tyr÷jui pasirinkti, ar jį 
koduoti (priede A pateikiamame žodyne tai atsispindi prie pirmojo apostrofo prirašyta raide „c“). 

Galiausiai, svarbi ir žodžių daugiareikšmiškumo problema. Ją galima dalinai išspręsti vartojant 

sud÷tingus paieškos algoritmus, tačiau vis tiek, pasitaiko atvejų, kai pačiam tyr÷jui tenka nustatyti 

žodžio reikšmę. Toliau pateikta konkordanso (paieškos algoritmas: 001 u ‘demokratij’ ) ištrauka: 

  1  Tegul gyvuoja laisva , nepriklausoma Lietuva ,   demokratija , nuoswirdus bendradarbiavimas tarp 
  1 d Lietuvos zwmonews balsavo uzw santarveq , uzw   demokratijaq , uzw pazwangias permainas ir gere 
  1 iklausomybeq , saqzwiningai tarnauti Tewvynei ,   demokratijai , Lietuvos zwmoniuq gerovei . Tepa 
  1 [ENTERIS]] Rinkewjuq valia pagal parlamentinews   demokratijos principus tapeq opozicija iqsipare 
  1  bei nepriklausomi teismai , tik parlamentinews   demokratijos valdymo forma gali garantuoti kras 
  1 aq uwkiq . Rinkewjuq valia pagal parlamentinews   demokratijos principus tapeq opozicija , iqsipa 
  1 teqs nepriklausomos valstybews iqtvirtinimaq ir   demokratijos plewtojimaq , kurs pilietineq visu 
  1 teqs nepriklausomos valstybews iqtvirtinimaq ir   demokratijos plewtojimaq , toliau kurs pilietin 
  1 aq , vystyti politineq ekonomineq ir socialineq   demokratijaq , iqgyvendinti daugumos ir mazwumo 
  1 teqs nepriklausomos valstybews iqtvirtinimaq ir   demokratijos plewtojimaq , manycwiau , kad yra  

Matome, kad šis žodis-simbolin÷ sąvoka gana vienareikšmiškas ir vartojamas tik teigiamame u 

kontekste. Tiesa, jo prasm÷ įgyja tam tikrų niuansų, kai vartojamas kartu su pažymimuoju žodžiu 

(pavyzdžiui, parlamentin÷s arba socialinę), tačiau visais atvejais kalbama apie valstyb÷s santvarką ir 
valdžios principus. Čia matomas ir kitas svarbus dalykas. Originalūs tekstai buvo gerokai 

pertvarkyti. 

Pirmiausiai, eliminuotos „lietuviškos“ raid÷s, t.y. pakeistos dviejų raidžių kombinacijomis, kurios 

nepasitaiko lietuvių kalboje, taigi negal÷jo įnešti painiavos129. Taip siekta išvengti kompiuterizuoto 

kodavimo problemų, kylančių d÷l to, kad programin÷ įranga n÷ra „draugiška“ lietuviškoms raid÷ms. 

Po to, automatiškai išskirti pasisakantys asmenys, o jų tekstai pažym÷ti taip, kad pažym÷jimus 

„suprastų“ naudojama programin÷ įranga TextQuest (1.9). Tai, beje, pad÷jo „eliminuoti“ ne Seimo 

narių ir Seimo pirmininko pasisakymus iš analiz÷s. Šie pasisakymai neįtraukti į analizę d÷l to, kad 

yra ne tipiniai. Pavyzdžiui, prezidentų pasisakymai yra ilgi, taigi juose socialinių vertybių raiška yra 

santykin÷ (žr. toliau). Be to, dažnai pasisako ministerijų ar prezidento atstovai, kurie nereiškia savo 

nuomon÷s, o tik pristato atstovaujamos institucijos poziciją. Kitų pasisakiusiųjų kiekyb÷ yra 

minimali, taigi jų įtraukti į analizę neįmanoma (o ir duomenų apie tokius pasisakančiuosius n÷ra įmanoma surasti). Seimo pirmininko pasisakymai eliminuoti d÷l to, kad jis pagal apibr÷žimą turi 

susilaikyti nuo vertybinių pareiškimų ir susitelkti ties procedūriniais pasisakymai bei Seimo darbo 

tvarka. 

Galiausiai, tekstai buvo sujungti į kelis didelius failus ir jų pagrindu vykdomas kodavimas. Daugelis 

žodžių-simbolinių sąvokų koduotos automatiškai, tačiau buvo nemažai atvejų, kai pats tyr÷jas 

tur÷davo apsispręsti d÷l kodavimo. Nepaisant to, kad programos automatinis kodavimas veikia 

tikrai greitai, kodavimas užtruko savaitę ir daugiausiai d÷l rankinio kodavimo. Didelių problemų 

nustatant žodžių reikšmę ir jų konteksto kryptingumą neiškilo. Tą iš dalies sąlygojo tai, kad 
                                                
129 ą -> aq, č -> cw, ę -> eq, ÷ -> ew, į -> iq, š -> sw, ų -> uq; ū -> uw; ž -> zw. 
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stengtasi sudaryti gana paprastą žodyną, kuriame būtų įtrauktos tik pagrindin÷s simbolin÷s sąvokos. 

Taip prarandama dalis validumo, tačiau kadangi vertybių raiška nelyginama tarpusavyje, tai nekelia 

didelių problemų. 

Paskutinis svarbus aspektas – socialinių vertybių raiška Seimo narių pasisakymuose koduota ne 

kiekybiškai, o „kokybiškai“, t.y. nepaisant to, kiek kartų ji minima, koduojamas tik jos buvimas 

arba nebuvimas. Tai aiškintina prielaida, kad neįmanoma viename pasisakyme nustatyti vertyb÷s 

santykin÷s svarbos, nes tie pasisakymai yra trumpi ir koncentruoti.  

2.2.3. STATISTINIAI TYRIMO DUOMEN Ų ANALIZ öS METODAI 

Kadangi socialinių vertybių raiška Seimo debatuose koduota „kokybiškai“, tai priklausomas 

kintamasis koreliuojant tekstinius kintamuosius su „už teksto“ egzistuojančiais kintamaisiais buvo 

dichotomija – taip/ne (1/0). Tokiu atveju nustatyti „už teksto“ esančių kintamųjų įtakai tekstinių 

duomenų pagrindu sukurtiems kintamiesiems reikia taikyti logistinę regresiją. Kita vertus, 

socialinių vertybių raiška Seimo narių pasisakymuose yra „retasis“ įvykis, taigi kyla pavojus,kad 

logistin÷s regresijos koeficientai bus apskaičiuoti netiksliai, taigi statistin÷s analiz÷s rezultatai bus 

nepatikimi. Laimei, tyrimo duomenų analizei galima buvo pritaikyti retųjų įvykių logistin÷ regresiją 
– Gary Kingo ir kolegų sukurtą statistin÷s analiz÷s metodą (King ir Zeng, 2001b; King ir Zeng, 

2001a; King ir Zeng, 2002). Jo pagalba išvengiama netikslumų skaičiuojant logistin÷s regresijos 

koeficientų įverčius, jų standartines paklaidas ir pasikliautinuosius intervalus, taigi statistin÷s 

analiz÷s metodas yra taikomas korektiškai turimų duomenų atžvilgiu. 
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3. SOCIALINI Ų VERTYBI Ų RAIŠKA LIETUVOS SEIMO 

DEBATUOSE 1992-2004 M.: EMPIRINIO TYRIMO REZULTATAI  

Šioje dalyje pristatomi disertacijos empirinio tyrimo rezultatai. Pirmiausiai, nagrin÷jama partin÷s 

priklausomyb÷s (taigi politinių ideologijų bei tarppartin÷s programin÷s konkurencijos dimensijų) įtaka socialinių vertybių raiškai Seimo narių pasisakymuose. Toliau analizuojamas socializacijos 

patirčių poveikis socialinių vertybių raiškos intensyvumui. Galiausiai, įvertinama politinio statuso – 

priklausymo valdančiajai daugumai – įtaka socialinių vertybių raiškai parlamento debatuose. 

3.1. PRIKLAUSOMYBö PARTIJAI IR SOCIALINI Ų VERTYBI Ų RAIŠKA 

SEIMO NARI Ų PASISAKYMUOSE 

Sekant teorin÷s analiz÷s logika, pirmiausiai pristatomi empirinio tyrimo rezultatai, kurie atspindi 

partin÷s priklausomyb÷s svarbą socialinių vertybių raiškos parlamentarų pasisakymuose 

intensyvumui. Čia tikrinamos H.Kitchelto ir jo kolegų darbais bei Lietuvos autorių studijomis 

paremtos hipotez÷s, kurių pirmoji buvo postuluojama taip: antisovietiškumą ir demokratiją savo 

diskurse akcentuoja dešiniųjų partijų atstovai Seime, tuo tarpu kitų partijų atstovai vengia min÷ti 
šias vertybes. 

Lentel÷ 3. Politinio režimo takoskyros vertybių raiška pasisakymuose ir Seimo narių priklausomyb÷ partijai. 
Partija Antisovietiškumo vertyb÷s raiška# Demokratijos vertyb÷s raiška# 
LDDP -0.277 (0.064)**  0.114 (0.063) 
LSDP -0.275 (0.091)**  0.293 (0.081)** 
LSDP-LDDP -1.043 (0.087)** -0.578 (0.080)** 
NS(SL) -1.239 (0.157)** -0.312 (0.115)** 
LLS, LiCS ir LCS -0.750 (0.083)** -0.481 (0.083)** 
LKDP-LKD  0.202 (0.077)**  0.231 (0.084)** 
TS(LK) ir LPKTS  0.085 (0.047) -0.027 (0.054) 
Vertyb÷s raiškos dažnis 2987 2746 
# Pateikti retųjų įvykių logistin÷s regresijos koeficientai; skliausteliuose – griežtieji standartinių paklaidų įverčiai; įtrauktų į analizę 
pasisakymų skaičius 156271; visų pasisakymų skaičius 348210. 
* reikšmingumo lygmuo 5%; ** reikšmingumo lygmuo 1%. 

3 lentel÷je pateikti rezultatai bent iš dalies patvirtina hipotezę, t.y. antisovietiškumą akcentuoja 

LKDP-LKD, tuo tarpu liberalios ir socialdemokratin÷s partijos savo diskursuose šią vertybę mini 

santykinai rečiau. Kita vertus, iš antisovietinio jud÷jimo išaugusios partijos šios vertyb÷s 

neakcentuoja. Tiesa, tai n÷ra galutiniai rezultatai, nes tolesn÷je analiz÷je į regresijos lygtį bus įtraukiami papildomi kintamieji, kurie atspindi socializacijos patirčių ir politinio statuso įtaką 

socialinių vertybių raiškos intensyvumui. Šiame poskyryje labiau akcentuojamas grynai partinių 

ideologijų poveikis. Demokratijos vertyb÷s atveju situacija analogiška, tik išsiskiria 
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socialdemokratai, kurie savo diskurse priešingai hipotetinei situacijai akcentuoja šią vertybę. Tai 

galima iškinti tuo, kad ši partija yra atsikūrusi tarpukario socialdemokratų partijos pagrindu ir joje 

yra gausu rezistentų, kurių šeimos tarpukariu palaik÷ kairiąsias partijas. 

Toliau tikrinama kita hipotez÷, kuri sp÷ja, kad liberalų partijos akcentuos laisvąją rinkos 

ekonomiką, o socialdemokratin÷s ir pokomunistin÷s – socialinę apsaugą bei lygyb÷. 
Lentel÷ 4. Ekonominių resursų perskirstymo takoskyros vertybių raiška pasisakymuose ir Seimo narių 
priklausomyb÷ partijai. 

Partija Laisvosios rinkos 
ekonomikos vertyb÷s raiška# 

Socialin÷s apsaugos 
vertyb÷s raiška# 

Socialin÷s lygyb÷s 
vertyb÷s raiška# 

LDDP -0.377 (0.097)** -0.416 (0.048)** -0.161 (0.063)** 
LSDP  0.190 (0.109)  0.266 (0.053)**  0.232 (0.075)** 
LSDP-LDDP -0.409 (0.099)** -0.190 (0.045)** -0.381 (0.068)** 
NS(SL) -0.413 (0.157)** -0.234 (0.072)** -0.506 (0.113)** 
LLS, LiCS ir LCS  0.286 (0.084)** -0.096 (0.047)* -0.173 (0.068)* 
LKDP-LKD  0.233 (0.110)*  0.382 (0.052)**  0.180 (0.078)* 
TS(LK) ir LPKTS -0.086 (0.071)  0.020 (0.035) -0.235 (0.051)** 
Vertyb÷s raiškos dažnis 1607 6843 3114 
# Pateikti retųjų įvykių logistin÷s regresijos koeficientai; skliausteliuose – griežtieji standartinių paklaidų įverčiai; įtrauktų į analizę 
pasisakymų skaičius 156271; visų pasisakymų skaičius 348210. 
* reikšmingumo lygmuo 5%; ** reikšmingumo lygmuo 1%. 

Kaip matome 4 lentel÷je ši hipotez÷ pasitvirtina su išlygomis: liberalių partijų atveju prieštaravimų 

neiškyla, tuo tarpu kair÷je spektro pus÷je tik socialdemokratai nuosekliai pasisako už ekonominių 

resursų perskirstymą. LDDP ir v÷liau jungtin÷ LSDP-LDDP partija priešingai, savo diskursuose 

santykinai rečiau apeliuoja į socialin÷s apsaugos ir lygyb÷s vertybes. Tą patį galima pasakyti ir apie 

NS(SL). Tiesa, kairieji nepropaguoja ir laisvosios rinkos ekonomikos vertybių. Taip pat įdomu 

pasteb÷ti tai, kad LKDP-LKD partijai vienodai svarbios skirtinguose dimensijos poliuose esančios 

vertyb÷s, o TS(LK) – svarbi tik socialin÷ lygyb÷. Tai galima aiškinti teorin÷je dalyje aptartu 

pokomunistin÷s dešin÷s ambivalentišku požiūriu į ekonominio perskirstymo takoskyrą. Tai 

paaiškintų ir pokomunistin÷s partijos (LDDP) pozicijas. 

Kitoje tikrintoje hipotez÷je buvo teigiama, kad kair÷s ir liberalios partijos savo atstovų diskursuose 

akcentuos socialinį liberalizmą, o dešiniosios – socialinį autoritarizmą. 
Lentel÷ 5. Socialinio liberalizmo vertybių raiška pasisakymuose ir Seimo narių priklausomyb÷ partijai. 

Partija Teisių ir laisv÷s 
vertyb÷s raiška# 

Teisin÷s valstyb÷s 
vertyb÷s raiška# 

Pilietiškumo 
vertyb÷s raiška# 

Decentralizacijos 
vertyb÷s raiška# 

LDDP -0.107 (0.059) -0.242 (0.064)** -0.316 (0.108)** -0.012 (0.154) 
LSDP  0.141 (0.074)  0.237 (0.075)**  0.158 (0.126)  0.853 (0.156)** 
LSDP-LDDP  0.077 (0.056) -0.104 (0.062) -0.521 (0.117)**  0.355 (0.140)* 
NS(SL)  0.071 (0.085) -0.135 (0.097) -0.047 (0.153)  0.133 (0.225) 
LLS, LiCS ir LCS  0.274 (0.056)**  0.185 (0.060)**  0.014 (0.104)  0.811 (0.131)** 
LKDP-LKD  0.198 (0.074)**  0.272 (0.076)**  0.036 (0.135)  0.102 (0.209) 
TS(LK) ir LPKTS  0.048 (0.046) -0.062 (0.049)  0.171 (0.077)*  0.472 (0.115)** 



 

 101 

Partija Teisių ir laisv÷s 
vertyb÷s raiška# 

Teisin÷s valstyb÷s 
vertyb÷s raiška# 

Pilietiškumo 
vertyb÷s raiška# 

Decentralizacijos 
vertyb÷s raiška# 

Vertyb÷s raiškos dažnis 4188 3518 1285 748 
# Pateikti retųjų įvykių logistin÷s regresijos koeficientai; skliausteliuose – griežtieji standartinių paklaidų įverčiai; įtrauktų į analizę 
pasisakymų skaičius 156271; visų pasisakymų skaičius 348210. 
* reikšmingumo lygmuo 5%; ** reikšmingumo lygmuo 1%. 

Lentel÷ 6. Socialinio autoritarizmo vertybių raiška pasisakymuose ir Seimo narių priklausomyb÷ partijai. 

Partija Viešosios tvarkos ir 
kontrol ÷s vertyb÷s raiška# 

Moralumo vertyb÷s 
raiška# 

Tradicij ų laikymosi 
vertyb÷s raiška# 

LDDP -0.299 (0.056)** -0.305 (0.078)** -0.238 (0.073)** 
LSDP  0.276 (0.064)** -0.324 (0.111)** -0.183 (0.100) 
LSDP-LDDP -0.401 (0.059)** -0.850 (0.097)** -0.781 (0.090)** 
NS(SL) -0.272 (0.088)** -0.415 (0.130)** -0.241 (0.115)* 
LLS, LiCS ir LCS  0.159 (0.053)** -0.402 (0.088)** -0.353 (0.082)** 
LKDP-LKD -0.022 (0.073)  0.270 (0.090)**  0.281 (0.085)** 
TS(LK) ir LPKTS -0.084 (0.043) -0.171 (0.060)** -0.110 (0.057) 
Vertyb÷s raiškos dažnis 4451 1996 2315 
# Pateikti retųjų įvykių logistin÷s regresijos koeficientai; skliausteliuose – griežtieji standartinių paklaidų įverčiai; įtrauktų į analizę 
pasisakymų skaičius 156271; visų pasisakymų skaičius 348210. 
* reikšmingumo lygmuo 5%; ** reikšmingumo lygmuo 1%. 

Kaip matyti 5 ir 6 lentel÷je situacija yra gana kontroversiška. TS(LK) partijos atstovų Seime kalbin÷ 

elgsena paneigia visas hipotezes: Šiai, konservatyvia save vadinančiai partijai nesvarbios nei 

viešosios tvarkos ir kontrol÷s, nei moralumo, nei tradicijų laikymosi vertyb÷s. Priešingai – jos nariai 

akcentuoja pilietiškumą ir decentralizaciją. LKDP-LKD šiuo požiūriu yra šiek tiek „tvarkingesn÷“ 

dešinioji partija: jos atstovai Seime pasisakydami debatuose akcentuoja moralumą ir tradicijų 

laikymąsi (nors viešosios tvarkos ir kontrol÷s vertyb÷s atžvilgiu laikosi neutraliai). Kita vertus, šios 

partijos atstovai santykinai dažniau nei kitų partijų atstovai apeliuoja į teisių ir laisvių bei teisin÷s 

valstyb÷s vertybes. Liberalių partijų atveju taip pat yra tam tikrų neatitikimų. Nors kaip ir tik÷tasi jų 

atstovai Seime akcentuoja socialinį liberalizmą (išskyrus pilietiškumą ir piliečių dalyvavimą), tačiau 

taip pat pasisako už viešąją tvarką ir kontrolę. Tiesa, tai n÷ra atsitiktinis atvejis, nes iš tiesų, ši 

partija savo rinkimin÷se programose visuomet daug d÷mesio skirdavo nusikalstamumo mažinimui. 

Juk tai yra pagrindin÷ valstyb÷s funkcija („naktinis sargas“) liberalų manymu ir kol n÷ra užtikrintas 

piliečių saugumas, jie kalba apie garsiai. Panašios pozicijos, matyt, laikosi ir socialdemokratų 

partija. Apskritai ši partija savo akcentuojamomis vertyb÷mis šios dimensijos ribose beveik 

nesiskiria nuo liberalių partijų, taigi H.Kitscheltas iš dalies yra teisus teigdamas, kad socialin÷s-

kultūrin÷s takoskyros atžvilgiu kairiosios ir liberalios partijos yra greta viena kitos. Kita vertus, 

LDDP ir NS(SL) atstovai tik iš vienos pus÷s patvirtina hipotezę, t.y. šių partijos atstovai vengia 

savo diskursuose min÷ti socialinio autoritarizmo vertybes. Tačiau iš kitos pus÷s šios partijos n÷ra ir 

socialinio liberalizmo apologet÷s, kaip socialdemokratai ir liberalai. Taigi šiuo požiūriu jos gana 

ambivalentiškos. Šis rezultatas iš dalies paneigia ir kitą H.Kitschelto postulatą – apie kultūrin÷s-

socialin÷s dimensijos dominavimą posovietin÷se Baltijos šalyse. Matome, kad šios dimensijos 
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atžvilgiu yra gana nevienareikšmiškų pozicijų iš įvairių partijų pus÷s. Taigi toks H.Kitschelto 

teiginys buvo skubotas ir nekorektiškas. 

Paskutin÷je tikrintoje hipotez÷je buvo postuluojama, kad nacionalizmo ir tautiškumo vertybes 

akcentuos dešiniosios partijos, o kosmpolotizmo – kairiosios ir liberalai. 

Lentel÷ 7. Kosmopolitizmo vertybių raiška pasisakymuose ir Seimo narių priklausomyb÷ partijai. 

Partija 
Tarptautin ÷s taikos ir 

bendradarbiavimo 
vertyb÷s raiška# 

Gamtosaugos vertyb÷s 
raiška# 

Kult ūrinio pliuralizmo 
vertyb÷s raiška# 

LDDP -0.453 (0.124)** -0.463 (0.103)** -0.121 (0.103) 
LSDP -0.156 (0.156) -0.443 (0.146)** -0.132 (0.144) 
LSDP-LDDP -0.492 (0.127)**  0.225 (0.083)** -1.049 (0.147)** 
NS(SL) -0.108 (0.171)  0.227 (0.124)  0.068 (0.148) 
LLS, LiCS ir LCS -0.103 (0.118)  0.130 (0.090) -0.655 (0.135)** 
LKDP-LKD -0.028 (0.151)  0.906 (0.090)**  0.428 (0.118)** 
TS(LK) ir LPKTS -0.187 (0.091)*  0.001 (0.072) -0.294 (0.087)** 
Vertyb÷s raiškos dažnis 916 1710 1020 
# Pateikti retųjų įvykių logistin÷s regresijos koeficientai; skliausteliuose – griežtieji standartinių paklaidų įverčiai; įtrauktų į analizę 
pasisakymų skaičius 156271; visų pasisakymų skaičius 348210. 
* reikšmingumo lygmuo 5%; ** reikšmingumo lygmuo 1%. 

Lentel÷ 8. Nacionalizmo vertybių raiška pasisakymuose ir Seimo narių priklausomyb÷ partijai. 

Partija Nacionalin÷s galios ir saugumo 
vertyb÷s raiška# Tautiškumo vertyb÷s raiška# 

LDDP -0.555 (0.063)** -0.450 (0.076)** 
LSDP -0.037 (0.073) -0.168 (0.097) 
LSDP-LDDP -0.684 (0.067)** -0.730 (0.085)** 
NS(SL) -0.716 (0.109)** -0.036 (0.103) 
LLS, LiCS ir LCS -0.587 (0.069)** -0.721 (0.092)** 
LKDP-LKD  0.134 (0.070)  0.061 (0.090) 
TS(LK) ir LPKTS  0.031 (0.043) -0.343 (0.058)** 
Vertyb÷s raiškos dažnis 3830 2172 
# Pateikti retųjų įvykių logistin÷s regresijos koeficientai; skliausteliuose – griežtieji standartinių paklaidų įverčiai; įtrauktų į analizę 
pasisakymų skaičius 156271; visų pasisakymų skaičius 348210. 
* reikšmingumo lygmuo 5%; ** reikšmingumo lygmuo 1%. 

Kaip galime matyti 7 ir 8 lentel÷je hipotez÷ pasitvirtino tik iš dalies, su didel÷mis išlygomis. Nors 

kairiosios ir liberalios partijos vengia savo diskursuose min÷ti nacionalizmo vertybes, tačiau 

dešiniosios to taip pat nedaro. Apskritai, galima sakyti, kad tautin÷ id÷ja yra palikta likimo valiai – 

n÷ra nei vienos didel÷s partijos, kuriuos atstovai Seime akcentuotų nacionalizmo vertybes. Tiesa, 

kosmopolitizmo apologetų taip pat n÷ra daug. Paradoksalu, tačiau didžiausiu jo šalininku yra 

LKDP-LKD partija. Tai n÷ra nuostabu, turint galvoje tai, kad šios partijos ideologin÷s seserys 

visuomet palaik÷ Europos vienijimosi procesą, taikų bendradarbiavimą ir konsensusą. Įdomu 

pažym÷ti, kad gamtosauga labiausiai rūpi jau min÷tiems krikdemams ir LSDP-LDDP junginiui. 

Pastaruoju atveju galim pasteb÷ti didelį skirtumą tarp buvusių dviejų partijų pozicijų ir dabartin÷s. 

Liberalai neatrodo labai kosmopolitiški, priešingai, vengia apeliuoti į kultūrinį pliuralizmą. 



 

 103 

Apibendrinant partin÷s priklausomyb÷s ir socialinių vertybių raiškos politiniame diskurse 

intensyvumo sąveiką, galima padaryti tokias išvadas. Reta partija turi ideologinių panašumų į tas, 

kurios teoriškai buvo konstruojamos. Ambivalentiškiausios atrodo LDDP ir TS(LK) partijos. Antai 

pastarosios partijos diskurse tik dvi vertyb÷s akcentuojamos santykinai labiau nei kitų partijų 

atstovų diskursuose – pilietiškumas ir decentralizacija. Tačiau pagal apibr÷žimą, tai ne šios partijos 

akcentų piramid÷s viršūn÷. LDDP atveju beveik visi regresijos koeficientai yra neigiami, taigi 

ištyrus šios partijos diskursą, lieka neaišku už ką ji pasisako. Tą patį galima pasakyti ir apie NS(SL) 

partiją. LSDP partija pasirodo, kaip nuosekli socialdemokratinio ekonominių resursų perskirstymo 

ir socialinio liberalizmo vertybių gyn÷ja. Tiesa, tokia ji jau praeityje. Dabartin÷ LSDP-LDDP partija 

galima sakyti nei iš tolo n÷ra panaši į buvusiąją LSDP, nes jos atstovų diskurse dominuoja LDDP 

ambivalentiškumas. Susijungus partijoms jų nariai per÷m÷ LDDP požiūrį į problemas, o ne LSDP. 

Galiausiai, liberalios partijos ir jų atstovai yra panašūs į socialdemokratus ideologiniu nuoseklumu, 

tik ekonominio perskirstymo atžvilgiu jie stovi kitoje poliaus pus÷je. 

3.2. SOCIALIZACIJOS PATIRTYS IR SOCIALINI Ų VERTYBI Ų RAIŠKA 

PARLAMENTAR Ų PASISAKYMUOSE 

Šiame skyriuje pristatant empirinio tyrimo rezultatus nagrin÷jamas klausimas, kokį poveikį 
socialinių vertybių raiškos intensyvumui turi Seimo narių socializacijos patirtys. Šiuo atveju 

socialin÷s struktūros įtaka modeliuojama kartu su politin÷s struktūros įtaka. Taigi galime matyti, 

kaip asmenin÷s patirtys modifikuoja partin÷s priklausomyb÷s lemiamą įtaką. Nors teorin÷ logika 

reikalautų nagrin÷ti kiekvieno veiksnio įtaką paeiliui, tačiau regresin÷s analiz÷s ir technologin÷ 

rezultatų pristatymo logika reikalauja rezultatus pristatin÷ti pagal vertybes. Apibendrintas požiūris 

bus pateiktas skyriaus pabaigoje. 

Politinio režimo takoskyros atveju svarbiais asmenin÷s socializacijos veiksniais įvardintas amžius 

(postuluota, kad vyresnieji Seimo nariai akcentuoja antisovietiškumą ir demokratiją labiau nei 

jaunesnieji), išsimokslinimo pobūdis (sp÷ta, kad humanitarinį išsimokslinimą įgiję asmenys bus 

labiau linkę oponuoti buvusiam režimui) ir socialinis statusas (teigta, jog nuo sovietinio režimo 

nukent÷ję asmenys akcentuos antisovietiškumą ir demokratiją). 
Lentel÷ 9. Politinio režimo takoskyros vertybių raiška pasisakymuose ir Seimo narių politin÷s, socialin÷s bei 
demografin÷s charakteristikos. 
Partija Antisovietiškumo vertyb÷s raiška# Demokratijos vertyb÷s raiška# 
LDDP -0.198 (0.071)**  0.078 (0.070) 
LSDP -0.436 (0.100)**  0.240 (0.088)** 
LSDP-LDDP -0.921 (0.088)** -0.646 (0.082)** 
NS(SL) -1.093 (0.160)** -0.386 (0.120)** 
LLS, LiCS ir LCS -0.486 (0.086)** -0.641 (0.089)** 



 

 104 

Partija Antisovietiškumo vertyb÷s raiška# Demokratijos vertyb÷s raiška# 
LKDP-LKD  0.041 (0.081)  0.346 (0.090)** 
TS(LK) ir LPKTS -0.039 (0.051) -0.052 (0.058) 
Gimimo metai -0.028 (0.002)**  0.003 (0.002) 
Humanitaras(÷)130  0.192 (0.044)**  0.429 (0.045)** 
Nomenklatūra131 -0.461 (0.076)** -0.074 (0.069) 
Disidentas(÷)132  0.092 (0.057) -0.102 (0.061) 
Vertyb÷s raiškos dažnis 2987 2746 
# Pateikti retųjų įvykių logistin÷s regresijos koeficientai; skliausteliuose – griežtieji standartinių paklaidų įverčiai; įtrauktų į analizę 
pasisakymų skaičius 156048; visų pasisakymų skaičius 348210. 
* reikšmingumo lygmuo 5%; ** reikšmingumo lygmuo 1%. 

9 lentel÷je pateikti rezultatai bent iš dalies patvirtina hipotezes, t.y. antisovietiškumą akcentuoja 

vyresnieji Seimo nariai, tuo patvirtindami sp÷jimą, kad jaunosios kartos socializacija buvo 

santykinai „lengvesn÷“, taigi ji nejaučia išskirtin÷s neapykantos buvusiajam režimui. Šiuo atveju 

dar svarbesn÷ įžvalga yra ta, kad tiesiogin÷s represijos nepadidina antisovietiškumo. Tiesiog visi 

vyresnio amžiaus Seimo nariai yra labiau antisovietiškai nusiteikę. Kita vertus, amžius neturi įtakos 

demokratijos vertyb÷s raiškai. Aukštą socialinį statusą sovietmečiu įgiję (priklausę nomenklatūrai) 

asmenys antivsovetiškumą nepasižymi ir vengia jo diskurse, taigi buvęs elitas išlieka tam tikra 

prasme lojalus buvusiai sistemai, jos pernelyg nesmerkia. Kaip ir tik÷tasi humanitarinis 

išsimokslinimas lemia antisovietiškumą ir demokratijos palaikymą. Taigi galima sakyti, kad 

humanitarai universitetuose kūr÷ posovietinio pasaulio vizijas, pasitaikius progai išlindo iš 

pogrindžio ir suk÷l÷ demokratinę revoliuciją. Įdomu pasteb÷ti tai, kad įvertinus asmeninių patirčių įtaką antisovietiškumo vertyb÷s raiškai LKDP atstovai nebeišsiskyr÷ savo išskirtiniu d÷mesiu šiai 

vertybei. 

Ekonominių resursų perskirstymo dimensijos atveju svarbiais veiksniais įvardyta lytis (moterys bus 

linkusios į perskirstymą, o vyrai – į laisvąją rinkos ekonomiką), amžius (vyresnieji Seimo nariai 

akcentuos perskirstymą, o jaunesnieji – laisvąją rinkos ekonomiką), išsimokslinimo pobūdis 

(humanitarai akcentuos laisvąją rinkos ekonomiką, o technokratai – perskirstymą.) ir socialinis 

statusas (sovietmečiu tur÷ję aukštą socialinį statusą asmenys linkę į perskirstymą). 
Lentel÷ 10. Ekonominių resursų perskirstymo takoskyros vertybių raiška pasisakymuose ir Seimo narių 
politin ÷s, socialin÷s bei demografin÷s charakteristikos. 

Partija Laisvosios rinkos 
ekonomikos vertyb÷s raiška# 

Socialin÷s apsaugos 
vertyb÷s raiška# 

Socialin÷s lygyb÷s 
vertyb÷s raiška# 

LDDP -0.145 (0.102) -0.361 (0.051)** -0.163 (0.067)* 
LSDP  0.407 (0.116)**  0.317 (0.058)** 0.327 (0.082)** 
LSDP-LDDP -0.198 (0.102) -0.236 (0.048)** -0.395 (0.071)** 
NS(SL) -0.273 (0.165) -0.173 (0.074)* -0.497 (0.118)** 
LLS, LiCS ir LCS  0.369 (0.090)** -0.073(0.049) -0.152 (0.072)* 

                                                
130 1 – įgijęs(usi) humanitarinių arba socialinių mokslų (išskyrus ekonominį, įskaitant pedagoginį) išsimokslinimą. 
131 1 – nomenklatūrai priklausęs asmuo 
132 1 – gimęs(usi) tremtyje, baustas už antisovietinę veiklą ir pan. 
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Partija Laisvosios rinkos 
ekonomikos vertyb÷s raiška# 

Socialin÷s apsaugos 
vertyb÷s raiška# 

Socialin÷s lygyb÷s 
vertyb÷s raiška# 

LKDP-LKD  0.457(0.116)**  0.532 (0.056)**  0.300 (0.081)** 
TS(LK) ir LPKTS  0.039 (0.078) -0.053 (0.037) -0.295 (0.055)** 
Lytis133  0.322 (0.078)**  0.740 (0.035)**  0.572 (0.054)** 
Gimimo metai  0.006 (0.003)* -0.000 (0.001) -0.006 (0.002)** 
Išsimokslinimas -0.509 (0.064)**134  0.241 (0.031)**135  0.061 (0.045)136 
Nomenklatūra137 -0.367 (0.086)** -0.170 (0.043)** -0.155 (0.061)* 
Disidentas(÷) 138 -0.237 (0.084)** -0.055 (0.038) -0.089 (0.058) 
Vertyb÷s raiškos dažnis 1607 6843 3114 
# Pateikti retųjų įvykių logistin÷s regresijos koeficientai; skliausteliuose – griežtieji standartinių paklaidų įverčiai; įtrauktų į analizę 
pasisakymų skaičius 156048; visų pasisakymų skaičius 348210. 
* reikšmingumo lygmuo 5%; ** reikšmingumo lygmuo 1%. 

Kaip matyti 10 lentel÷je, hipotez÷s pasitvirtina su išlygomis. Moterys labiau palaiko socialinę 

rūpybą ir lygybę, tačiau savo diskursuose labiau nei vyrai akcentuoja ir laisvąją rinkos ekonomiką. 
Taigi negalime vienareikšmiškai teigti, kad moterų socializacija buvo tradicin÷ ir patriarchališka. 

Matyt, sovietin÷s feminizmo id÷jos tur÷jo ir teigiamų pasekmių. Jaunimas kaip ir tik÷tasi labiau 

pasisako už laisvąją rinkos ekonomiką, o vyresnieji akcentuoja socialinę lygybę. Tiesa, to paties 

negalima pasakyti apie socialinę apsaugą. Pastarosios vertyb÷s atveju beveik idealiai n÷ra ryšio tarp 

jos raiškos diskurse ir amžiaus. Išsimokslinimo atveju taip pat kontroversiška situacija. Nors 

technokratai, kaip ir tik÷tasi, labiau palaiko socialinę apsaugą ir lygybę, tačiau humanitarai rečiau 

nei kitą išsimokslinimą įgiję Seimo nariai pasisako už laisvąją rinką. Panašiai ir socialinio statuso 

sovietiniame režime atveju. Aukštesnį socialinį statusą sovietmečiu įgiję asmenys 

(nomenklatūrininkai) nebuvo linkę į nei ekonominių resursų perskirstymą, nei į laisvąją rinkos 

ekonomiką. Priešingai nei tik÷tasi neigiama sovietinio režimo patirtis neskatino laisvosios rinkos 

ekonomikos id÷jų. Gana keistas rezultatas susijęs ir su po nepriklausomyb÷s atkūrimo įgyto statuso įtaka socialinių vertybių raiškai. Aukštesnį socialinį statusą įgiję asmenys linkę akcentuoti socialinę 

apsaugą, o tai prieštarauja socializacijos ir vertybių teorijų postulatams. Politin÷s struktūros įtakos 

socialinių vertybių raiškai atveju taip pat galime pasteb÷ti kai kurių pokyčių. Svarbiausias iš jų – 

LSDP atstovai santykinai dažniau kitų partijų atžvilgiu apeliuoja į laisvosios rinkos ekonomikos 

vertybę. Ši įtaka ir anksčiau savo kryptimi buvo ta pati, tik dabar tapo statistiškai reikšminga. Taigi 

pagal vieną komponentą LSDP – kairioji partija ekonominių resursų perskirstymo dimensijoje, 

pagal kitą – dešinioji. 

Socialinio liberatarizmo vertybių atveju svarbiais veiksniais įvardyta lytis (vyrai akcentuoja 

socialinio liberalizmo vertybes), amžius (jaunesnieji Seimo nariai akcentuoja socialinio liberalizmo 

                                                
133 0 – vyras, 1 – moteris. 
134 1 – įgijęs(usi) humanitarinių arba socialinių mokslų (išskyrus ekonominį, įskaitant pedagoginį) išsimokslinimą. 
135 1 – įgijęs(usi) technologinių, gamtos, tiksliųjų, ekonomikos, medicinos ar žem÷s ūkio mokslų išsimokslinimą. 
136 1 – įgijęs(usi) technologinių, gamtos, tiksliųjų, ekonomikos, medicinos ar žem÷s ūkio mokslų išsimokslinimą. 
137 1 – nomenklatūrai priklausęs asmuo 
138 1 – gimęs(usi) tremtyje, baustas už antisovietinę veiklą ir pan. 
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vertybes), tautyb÷ (kitataučiai akcentuoja socialinio liberalizmo vertybes) ir socialinis statusas 

(sovietmečiu tur÷ję aukštą socialinį statusą asmenys bus linkę į perskirstymą). 
Lentel÷ 11. Socialinio liberalizmo vertybių raiška pasisakymuose ir Seimo narių politin÷s, socialin÷s bei 
demografin÷s charakteristikos. 

Partija Teisių ir laisv÷s 
vertyb÷s raiška# 

Teisin÷s valstyb÷s 
vertyb÷s raiška# 

Pilietiškumo 
vertyb÷s raiška# 

Decentralizacijos 
vertyb÷s raiška# 

LDDP -0.171 (0.064)** -0.221 (0.069)** -0.358 (0.116)** -0.240 (0.166) 
LSDP -0.084 (0.081)  0.187 (0.080)*  0.128 (0.142)  1.156 (0.167)** 
LSDP-LDDP -0.030 (0.060) -0.142 (0.065)* -0.554 (0.120)**  0.045 (0.162) 
NS(SL) -0.212 (0.089)* -0.306 (0.101)** -0.209 (0.161)  0.139 (0.233) 
LLS, LiCS ir LCS  0.045 (0.060)  0.048 (0.063) -0.222 (0.113)*  0.807 (0.145)** 
LKDP-LKD  0.268 (0.078)**  0.430 (0.081)**  0.209 (0.142)  0.405 (0.215) 
TS(LK) ir LPKTS -0.011 (0.048) -0.097 (0.052)  0.143 (0.082)  0.725 (0.114)** 
Lytis139  0.115 (0.053)*  0.349 (0.054)** -0.117 (0.104) -0.323 (0.157)* 
Gimimo metai  0.005 (0.002)**  0.003 (0.002)  0.002 (0.003)  0.020 (0.005)** 
Tautyb÷140 -0.208 (0.083)* -0.064 (0.092)  0.477 (0.194)* -0.654 (0.138)** 
Vertyb÷s raiškos dažnis 4188 3518 1285 748 
# Pateikti retųjų įvykių logistin÷s regresijos koeficientai; skliausteliuose – griežtieji standartinių paklaidų įverčiai; įtrauktų į analizę 
pasisakymų skaičius 156048; visų pasisakymų skaičius 348210. 
* reikšmingumo lygmuo 5%; ** reikšmingumo lygmuo 1%. 

11 lentel÷je matome, kad hipotez÷s pasitvirtina tik iš dalies, be to, yra tam tikrų prieštaravimų. 

Priešingai nei prognozuota, moterys Seimo nar÷s labiau nei vyrai akcentuoja teisių ir laisv÷s bei 

teisin÷s valstyb÷s vertybes. Taip v÷lgi patvirtinamas tam tikras Lietuvos moterų politikių diskurso 

nutolimas nuo tradicinio-patriarchalinio. Jos labiau ima rūpintis lygių teisių, lygyb÷s prieš įstatymą 

klausimais. Amžiaus įtaka socialinio liberalizmo vertybių raiškai taip pat n÷ra vienprasmiška. Kaip 

ir tik÷tasi jaunesnieji Seimo nariai labiau akcentuoja teisių ir laisv÷s bei decentralizacijos vertybes. 

Kita vertus, statistiškai reikšmingo amžiaus poveikio teisin÷s valstyb÷s ir pilietiškumo vertybių 

raiškai politiniame diskurse neužfiksuota. Tautyb÷s veiksnys taip pat neturi vienareikšmiškos įtakos. Nors teises ir laisvę šiek tiek labiau akcentuoja kitataučiai parlamentarai, tačiau kitų 

socialinio liberalizmo vertybių atveju ryšio arba n÷ra, arba ko kryptis priešinga nei tik÷tasi (lietuviai 

labiau akcentuoja pilietiškumo ir piliečių dalyvavimo valdyme vertybes). Be to, įvedus socialin÷s 

struktūros kintamuosius į regresijos modelį galima pasteb÷ti nemažai pakitimų politin÷s struktūros įtakos atžvilgiu. Daugiausiai pasikeitimų užfiksuota teisių ir laisv÷s bei teisin÷s valstyb÷s vertybių 

atveju. Šiuo atveju didžiausi pasikeitimai liberalių partijų ir NS(SL) atveju. Liberalai jau neb÷ra ta 

grup÷ Seime, kuri savo diskurse akcentuoja šias vertybes (NS(SL) jų apskritai vengia). Maža to, 

liberalių partijų atstovams Seime jau neberūpi ir pilietiškumas. Taigi dalį politinių ideologijų įtakos 

socialinių vertybių raiškai Seimo debatuose atsveria parlamentarų socializacijos patirčių poveikis. 

                                                
139 0 – vyras, 1 – moteris. 
140 0 – nelietuvis(÷), 1 – lietuvis(÷). 
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Tos pačios, kultūrin÷s-socialin÷s dimensijos kito poliaus – socialinio autoritarizmo vertybių – 

atveju keltos hipotez÷s susijusios su lytimi (moterys labiau akcentuos socialinio autoritarizmo 

vertybes), amžiumi (vyresnieji Seimo nariai labiau akcentuos socialinio autoritarizmo vertybes), 

išsimokslinimo pobūdžiu (humanitarai labiau akcentuos socialinio autoritarizmo vertybes) ir 

socialiniu statusu (nuo sovietinio režimo tiesiogiai nukent÷ję asmenys akcentuos socialinio 

autoritarizmo vertybes). 

Lentel÷ 12. Socialinio autoritarizmo vertybių raiška pasisakymuose ir Seimo narių Seimo narių politin÷s, 
socialin÷s bei demografin÷s charakteristikos. 

Partija Viešosios tvarkos ir 
kontrol ÷s vertyb÷s raiška# 

Moralumo vertyb÷s 
raiška# 

Tradicij ų laikymosi 
vertyb÷s raiška# 

LDDP -0.429 (0.064)** -0.260 (0.086)** -0.194 (0.079)* 
LSDP  0.286 (0.071)** -0.410 (0.124)** -0.303 (0.114)** 
LSDP-LDDP -0.454 (0.063)** -0.820 (0.100)** -0.762 (0.092)** 
NS(SL) -0.280 (0.093)** -0.459 (0.135)** -0.325 (0.120)** 
LLS, LiCS ir LCS  0.132 (0.056)* -0.369 (0.093)** -0.345 (0.087)** 
LKDP-LKD -0.025 (0.076)  0.347 (0.099)**  0.356 (0.094)** 
TS(LK) ir LPKTS -0.079 (0.046) -0.272 (0.066)** -0.223 (0.062)** 
Lytis141 -0.015 (0.055)  0.387 (0.072)**  0.372 (0.067)** 
Gimimo metai -0.002 (0.002) -0.015 (0.003)** -0.014 (0.002)** 
Humanitaras(÷)142  0.129 (0.036)**  0.381 (0.052)**  0.446 (0.048)** 
Disidentas(÷)143  0.033 (0.048) -0.009 (0.073)  0.017 (0.067) 
Vertyb÷s raiškos dažnis 4451 1996 2315 
# Pateikti retųjų įvykių logistin÷s regresijos koeficientai; skliausteliuose – griežtieji standartinių paklaidų įverčiai; įtrauktų į analizę 
pasisakymų skaičius 156048; visų pasisakymų skaičius 348210. 
* reikšmingumo lygmuo 5%; ** reikšmingumo lygmuo 1%. 

Kaip matome 12 lentel÷je aiškiausiai keltos hipotez÷s pasitvirtina humanitarų atžvilgiu. 

Humanitarinį išsimokslinimą įgiję Seimo nariai yra socialinio autoritarizmo apologetai. Taigi 

galima sakyti, kad jie iš sovietmečio paveld÷jo „moral÷s serg÷tojų“ titulą. Ir šiais laikais jie teb÷ra 

moralumo, tradicijų laikymosi bei tvarkos šaukliai. Šiuo atveju galima pasteb÷ti tai, kad Vakaruose 

socialinių ir humanitarinių mokslų išsilavinimą įgiję asmenys paprastai būna socialiai liberalūs. Be 

to, šio veiksnio įtakos negalima „nurašyti“ sovietinei ar tradicionalistinei praeičiai, nes jis 

reikšmingas atskirai nuo amžiaus įtakos, t.y. nepaisant to, ar Seimo narys senas, ar jaunas, jei jis turi 

humanitarinių arba socialinių mokslų srities diplomą, galima pagrįstai sp÷ti, kad jis palaikys 

socialinį autoritarizmą. Lyties ir amžiaus poveikis socialinio autoritarizmo raiškai pasireiškia tik 

dviejų vertybių – moralumo ir tradicijų laikymosi – atveju. Abiem atvejais tokia kryptimi,kaip ir 

prognozuota, t.y. moterys ir vyresnieji Seimo nariai linkę labiau akcentuoti šias vertybes savo 

pasisakymuose. Svarbu šiuo atveju pažym÷ti ir tai, kad socialinis statusas sovietiniame režime įtakos socialiniam autoritarizmui šiais laikais neturi. Politin÷s struktūros veiksnių įtaka socialinio 

                                                
141 0 – vyras, 1 – moteris. 
142 1 – įgijęs(usi) humanitarinių arba socialinių mokslų (išskyrus ekonominį, įskaitant pedagoginį) išsimokslinimą. 
143 1 – gimęs(usi) tremtyje, baustas už antisovietinę veiklą ir pan. 
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autoritarizmo vertybių raiškai politiniame diskurse liko beveik nepakitusi. Atkreiptinas d÷mesys į 
tai, kad priklausymas TS(LK) nelemia konservatyvių vertybių propagavimo, netgi priešingai. 

Svarbiausi veiksniai skatinantys socialinį Seimo narių autoritarizmą yra lytis, amžius ir 

išsimokslinimo pobūdis. 

Kosmopolitizmo vertybių atveju keltos hipotez÷s tik amžiaus (jaunesnieji Seimo nariai labiau 

akcentuos kosmopolitizmo vertybes) ir tautyb÷s (kitataučiai labiau akcentuos kosmopolitizmo 

vertybes) atžvilgiu. 

Lentel÷ 13. Kosmopolitizmo vertybių raiška pasisakymuose ir Seimo narių politin÷s, socialin÷s bei demografin÷s 
charakteristikos. 

Partija 
Tarptautin ÷s taikos ir 

bendradarbiavimo 
vertyb÷s raiška# 

Gamtosaugos vertyb÷s 
raiška# 

Kult ūrinio pliuralizmo 
vertyb÷s raiška# 

LDDP -0.560 (0.149)** -0.532 (0.107)** -0.183 (0.123) 
LSDP -0.183 (0.171)  0.064 (0.148) -0.119 (0.162) 
LSDP-LDDP -0.561 (0.139)**  0.256 (0.091)** -1.253 (0.159)** 
NS(SL) -0.082 (0.187)  0.516 (0.131)** -0.348 (0.156)* 
LLS, LiCS ir LCS -0.190 (0.133)  0.287 (0.093)** -0.807 (0.146)** 
LKDP-LKD -0.021 (0.163)  1.055 (0.094)**  0.880 (0.136)** 
TS(LK) ir LPKTS -0.254 (0.095)**  0.107 (0.074) -0.335 (0.094)** 
Gimimo metai -0.006 (0.004) -0.011 (0.003)** -0.005 (0.004) 
Tautyb÷144  0.368 (0.213)  0.182 (0.125) -1.695 (0.104)** 
Vertyb÷s raiškos dažnis 916 1710 1020 
# Pateikti retųjų įvykių logistin÷s regresijos koeficientai; skliausteliuose – griežtieji standartinių paklaidų įverčiai; įtrauktų į analizę 
pasisakymų skaičius 156048; visų pasisakymų skaičius 348210. 
* reikšmingumo lygmuo 5%; ** reikšmingumo lygmuo 1%. 

Kaip matyti 13 lentel÷je pasitvirtina tik viena hipotez÷ – kitataučiai savo pasisakymuose aiškiai 

labiau akcentuoja kultūrinį pliuralizmą. Tuo tarpu jaunesnieji Seimo nariai n÷ra kosmopolitiškai 

nusiteikę. Maža to, jų vertyb÷s n÷ra suderinamos su pomaterializmu. Gamtosauga labiau rūpi 

vyresniems Seimo nariams. Taigi politinio elito lygmenyje Lietuvoje R.Ingleharto teorijos bent iš 

dalies nepasitvirtina. Kita vertus, vertinant socialin÷s ir politin÷s struktūrų santykinę įtaką socialinių 

vertybių raiškai Seimo debatuose, galima pasteb÷ti, kad priklausymas liberalų partijai (kairiųjų ir 

dešiniųjų) lemia susirūpinimą gamtosauga parlamentarų diskursuose. Sustipr÷ja ir LKDP-LKD, 

kaip kultūrinio pliuralizmo bei gamtosaugos vertybių puosel÷tojos, įvaizdis. Šiame kontekste gan 

keistai atrodo tai, kad kairieji ir dešinieji liberalai n÷ra kultūrinio pliuralizmo apologetai, t.y. 

priklausymas šioms partijoms nelemia kosmopolitizmo. Akivaizdu, jog egzistuoja kiti veiksniai, 

kurie tai lemia, pavyzdžiui, Seimo narių tautyb÷. 
Nacionalizmo vertybių atveju keltos hipotez÷s amžiaus (vyresnieji Seimo nariai labiau akcentuos 

nacionalizmo vertybes), tautyb÷s (lietuviai labiau akcentuos nacionalizmo vertybes), 

                                                
144 0 – nelietuvis(÷), 1 – lietuvis(÷). 
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išsimokslinimo pobūdžio (humanitarai akcentuos nacionalizmo vertybes) ir socialinio statuso 

buvusiame režime (tiesiogiai nuo sovietinio režimo nukent÷ję Seimo nariai labiau akcentuos 

nacionalizmo vertybes) atžvilgiu. 

Lentel÷ 14. Nacionalizmo vertybių raiška pasisakymuose ir Seimo narių politin÷s, socialin÷s bei demografin÷s 
charakteristikos. 

Partija Nacionalin÷s galios ir saugumo 
vertyb÷s raiška# Tautiškumo vertyb÷s raiška# 

LDDP -0.628 (0.073)** -0.406 (0.084)** 
LSDP -0.327 (0.080)** -0.313 (0.112)** 
LSDP-LDDP -0.800 (0.070)** -0.716 (0.089)** 
NS(SL) -0.543 (0.114)** -0.137 (0.108) 
LLS, LiCS ir LCS -0.485 (0.074)** -0.672 (0.097)** 
LKDP-LKD -0.092 (0.074)  0.080 (0.097) 
TS(LK) ir LPKTS -0.107 (0.045)* -0.432 (0.064)** 
Gimimo metai -0.014 (0.002)** -0.014 (0.003)** 
Tautyb÷145  0.098 (0.097) -0.512 (0.105)** 
Humanitaras(÷)146  0.293 (0.040)**  0.377 (0.052)** 
Disidentas(÷)147  0.392 (0.046)**  0.168 (0.068)* 
Vertyb÷s raiškos dažnis 3830 2172 
# Pateikti retųjų įvykių logistin÷s regresijos koeficientai; skliausteliuose – griežtieji standartinių paklaidų įverčiai; įtrauktų į analizę 
pasisakymų skaičius 156048; visų pasisakymų skaičius 348210. 
* reikšmingumo lygmuo 5%; ** reikšmingumo lygmuo 1%. 

Pagal 14 lentel÷je pateiktus duomenis matome, kad kaip ir socialinio autoritarizmo vertybių atveju, 

pasitvirtina vyresniųjų ir humanitarinius arba socialinius mokslus baigusių Seimo narių 

nacionalistiniai polinkiai. Be to, tiesiogiai nuo sovietinio režimo nukent÷ję parlamentarai taip pat 

akcentuoja nacionalin÷s galios ir saugumo bei tautiškumo vertybes. Kita vertus, šiame kontekste 

verta pažym÷ti tai, kad kitataučiai yra linkę savo diskursuose akcentuoti tautiškumą. Tai 

kontroversiškas rezultatas, kuris aiškintinas tuo, kad kitataučiai rūpinasi ne tik savo teisių apsauga, 

bet ir kultūrinio identiteto išsaugojimu. Taip pat reikia atkreipti d÷mesį į tai, kad politin÷s struktūros įtaka beveik nepakinta į regresijos modelį įk÷lus socialin÷s struktūros veiksnius. Šiuo atveju tik dar 

kartą galima akcentuoti tai, kad naryst÷ TS(LK) partijoje nelemia Seimo nario nacionalistiškumo, 

kuris pagal apibr÷žimą tur÷tų būti būdingas tokių partijų atstovams. Kita vertus, kaip ir 

prognozuota, visos kair÷s ir liberalų partijos lyg susitarusios vengia pasisakymuose min÷ti 
nacionalin÷s galios ir saugumo bei tautiškumo vertybes. Taigi šiuo požiūriu, H.Kitschelto ir kolegų 

postulatai tinka ir lietuviškajame kontekste. 

Apibendrinant socializacijos patirčių įtaką socialinių vertybių raiškos politiniame diskurse 

intensyvumui, reikia atkreipti d÷mesį į keletą tendencijų. Socialin÷ struktūra turi santykinai daug įtakos parlamentarų diskursams. Kartais ji netgi „persveria“ politin÷s struktūros įtaką. Kaip ten 

                                                
145 0 – nelietuvis(÷), 1 – lietuvis(÷). 
146 1 – įgijęs(usi) humanitarinių arba socialinių mokslų (išskyrus ekonominį, įskaitant pedagoginį) išsimokslinimą. 
147 1 – gimęs(usi) tremtyje, baustas už antisovietinę veiklą ir pan. 



 

 110 

bebūtų su politin÷s ir socialin÷s struktūros poveikio dispersija, galima padaryti keletą apibendrinimų 

atskirų parlamentarų socializacijos patirčių atžvilgiu. Lytis yra gana kontroversiškas kintamasis, nes 

moterų Seimo narių diskursai yra dvilypiai. Viena vertus, jos savo pasisakymuose akcentuoja 

tradicines vertybes – moralumą, tradicijų laikymąsi, socialinę apsaugą bei lygybę. Tačiau kita 

vertus, dažniau nei vyrai savo pasisakymuose mini ir socialinio liberalizmo – teisių ir laisv÷s bei 

teisin÷s valstyb÷s – vertybes bei orientuojasi į laisvąją rinkos ekonomiką. Taigi galime sakyti, kad 

tradicinis – glob÷jiškas ir moralin÷s atramos – moters vaidmuo teb÷ra aiškiai išreikštas diskurse 

(socialiniai reikalai, šeimos ir vaikų problemos paprastai patikimos moterims), nors moterų 

parlamentarių pasisakymuose iškyla ir kitokio pobūdžio problematika – lygių teisių bei teisin÷s 

lygyb÷s. Amžiaus įtaka socialinių vertybių raiškai parlamento debatuose iš esm÷s patvirtina daugelį įprastų hipotezių. Jaunesnieji Seimo nariai labiau nei vyresnieji akcentuoja laisvosios rinkos 

ekonomikos, teisių ir laisv÷s bei decentralizacijos vertybes. Tiesa, jie toli gražu n÷ra kosmopolitiški 

ar pomaterialistai. Vyresnieji Seimo nariai santykinai labiau nei jaunesnieji akcentuoja 

antisovietiškumą, socialinę lygybę, moralumą, tradicijų laikymąsi, bei nacionalizmo vertybes. Taigi 

galima sakyti, jie yra labiau tradicionalistiškai nusiteikę. Kita vertus, jiems labiau nei jaunimui rūpi 

gamtosaugos problemos. Kuo tai gal÷tų būti paaiškinta gali atskleisti tik papildomi tyrimai. 

Tautyb÷s poveikis apeliavimo į socialines vertybes dažnumui politiniame diskurse taip pat n÷ra 

vienareikšmiškas. Viena vertus, kitataučiai savo diskursuose akcentuoja kultūrinį pliuralizmą, teises 

ir laisves bei decentralizaciją. Tai žinoma atspindi jų siekį užtikrinti žmogaus teisių laikymąsi, 

mažumų teises bei pl÷sti jų savivaldą. Iš kitos pus÷s jie neatmeta ir kultūrin÷s autonomijos id÷jų, 

nes jiems svarbi vertyb÷ – tautiškumas ir jo išsaugojimas. Nagrin÷jant išsimokslinimo pobūdžio įtaką socialinių vertybių raiškos politiniame diskurse intensyvumui galima susidaryti vaizdą, kad 

humanitarinį ir socialinį aukštąjį išsimokslinimą įgiję asmenys buvo H.Kitschelto kuriamo 

prototipinio disidento nacionaliniame-akomodaciniame sovietiniame režime vaizdinys. Tokie 

asmenys tur÷jo sudaryti opozicinį frontą, o v÷liau įkurti posąjūdines partijas, kurios būtų socialiai 

autoritariškos, nacionalistiškos, kritiškai nusiteikusios buvusio režimo atžvilgiu, tačiau ekonominių 

resursų perskirstymo prasme būtų ambivalentiškos. Būtent tokios vertyb÷s dominuoja humanitarų 

kalbose Seime. Galų gale, kalbant apie socialinio statuso įtaką socialinių vertybių raiškai 

politiniame diskurse, reikia atkreipti d÷mesį, kad šio kintamojo įtaka yra išskydusi ir negalima 

nubr÷žti konkrečių gairių. Tiesa, atkreiptinas d÷mesys į du dalykus. Visų pirma, tiesiogiai nuo 

sovietinio režimo nukent÷ję Seimo nariai pasisakydami sureikšmina nacionalinę galią ir saugumą 

bei tautiškumą. Kita vertus, jiems svarbi ir teisių bei laisv÷s vertyb÷. Akivaizdu, kad tokią 

socializacijos patirtį turintiems Seimo nariams labiau nei kitiems rūpi asmens teis÷s (disidentiniai 

jud÷jimai dažnai kovojo už žmogaus teises, ypač po Helsinkio proceso), šalies nepriklausomyb÷ ir 
tautiškumas. 
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3.3. POLITINIS STATUSAS IR SOCIALINI Ų VERTYBI Ų RAIŠKA SEIMO 

DEBATUOSE 

Panašiai kaip ir antrajame šios dalies skyriuje, kritin÷s perspektyvos postulatai, tiksliau, politinio 

statuso įtaka, čia modeliuojama kartu su politin÷s bei socialin÷s struktūros poveikiu diskurso 

turiniui. Taigi v÷l bus galima steb÷ti, kaip Seimo narių politinis statusas modifikuoja partin÷s 

priklausomyb÷s ir socializacijos patirčių įtaką socialinių vertybių raiškos intensyvumui. Analogiškai 

ir rezultatai bus pristatomi partin÷s konkurencijos dimensijų eiliškumo tvarka, o apibendrintas 

vaizdas pateikiamas skyriaus pabaigoje. 

Politinio režimo takoskyros vertybių raiškos Seimo narių pasisakymuose intensyvumo sąsajų su 

politiko statusu valdžios atžvilgiu atveju buvo prognozuojama, kad d÷l visuotinio buvusio 

sovietinio režimo pasmerkimo ir demokratijos principų vyravimo viešajame diskurse 

antisovietiškumo ir demokratijos vertyb÷s bus vartojamos kaip įrankis demonizuojant valdžioje 

esančių politikų veiksmus ir pažiūras. 

Lentel÷ 15. Politinio režimo takoskyros vertybių raiška pasisakymuose ir Seimo narių politin÷s, socialin÷s bei 
demografin÷s charakteristikos. 
Partija Antisovietiškumo vertyb÷s raiška# Demokratijos vertyb÷s raiška# 
LDDP -0.019 (0.078)  0.305 (0.075)** 
LSDP -0.428 (0.100)**  0.250 (0.089)** 
LSDP-LDDP -0.656 (0.098)** -0.240 (0.091)** 
NS(SL) -0.801 (0.168)**  0.058 (0.130) 
LLS, LiCS ir LCS -0.442 (0.086)** -0.565 (0.089)** 
LKDP-LKD  0.147 (0.081)  0.515 (0.092)** 
TS(LK) ir LPKTS  0.133 (0.058)*  0.221 (0.063)** 
Gimimo metai -0.028 (0.002)**  0.002 (0.002) 
Humanitaras(÷)148  0.204 (0.044)**  0.435 (0.046)** 
Nomenklatūra149 -0.482 (0.077)** -0.094 (0.070) 
Disidentas(÷)150  0.082 (0.058) -0.106 (0.062) 
Pozicija -0.298 (0.050)** -0.457 (0.051)** 
Vertyb÷s raiškos dažnis 2987 2746 
# Pateikti retųjų įvykių logistin÷s regresijos koeficientai; skliausteliuose – griežtieji standartinių paklaidų įverčiai; įtrauktų į analizę 
pasisakymų skaičius 156048; visų pasisakymų skaičius 348210. 
* reikšmingumo lygmuo 5%; ** reikšmingumo lygmuo 1%. 

Duomenys pateikti 15 lentel÷je patvirtina hipotezę, kad valdančiajai daugumai nepriklausantys 

politikai naudoja antisovietiškumo ir demokratijos vertybes kaip instrumentą kaltinant pozicijoje 

esančius politikus „pamatinių valstyb÷s principų“ nesilaikymu, „gręžiojimusi atgal“ ir panašiais 

dalykais, kurie juos diskredituoja tariamos auditorijos akyse. Toliau pateikta keletas ištraukų iš 

                                                
148 1 – įgijęs(usi) humanitarinių arba socialinių mokslų (išskyrus ekonominį, įskaitant pedagoginį) išsimokslinimą. 
149 1 – nomenklatūrai priklausęs asmuo 
150 1 – gimęs(usi) tremtyje, baustas už antisovietinę veiklą ir pan. 
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Seimo debatų konkordanso (kiekvienas įrašas susideda iš 200 simbolių), kuriose akivaizdžiausiai 

atsispindi tokios tendencijos: 

frakcijas , opozicines frakcijas , kartais turbuwt nori sudaryti tokiq iqvaizdiq , kad swtai koks  
demokratiswkas , tariasi . Tai kai tik buvo pradewtas Seime svars tyti nutarimo projektas dewl pir 

investicijuq ir jas skatiname , ir ieswkome priimti nuq iqvairiuq keliuq ir buwduq kaip normalioje  
demokratinewje valstybewje . [[ENTERIS]] Dabar dewl pono J . Vese lkos . Asw nenorewcwiau sutikti  

juws ir tik juws , nes Seimo nariai paprascwiausiai  neturewjo informacijos . Tai irgi juwsuq ' '  
demokratijos ' ' teqsinys , anarchosindikalistinis ar bolswevikinis ilgesys . Tegul tai bus juwsuq 

kad baltarusiuq tauta parodys pakankamai iswminties  , pasirinkdama savo swalies vystymosi keliaq  
demokratijos stiprewjimo linkme , nepritars bandymams atgaivint i Sovietuq Saqjungaq , gerbs kituq  

kaip juws zwiuwrewtumewte iq tokiq dalykaq ? Muwsuq  Pilietybews iqstatymas vis dewlto newra labai  
demokratiswkas , palyginti su Jungtiniuq Amerikos Valstijuq , kur  gimeqs zwmogus isw karto tampa  

kalbewdami apie taq nedemokratiswkaq situacijaq , kodewl mes trukdom , kad swita situac ija buwtuq  
demokratiswka ? [[ENTERIS]] Ir dar viena tokia pastaba . Asw sup rantu , kad susidarew tam tikra t 

nemalonumuq teisme , o bylos nebuwtuq nutraukiamos . Toks muwsuq amnestijuq metodas atewjeqs isw  
tarybiniuq laikuq , jeigu amnestuojamos veikos , tai tardyme bylos nutraukiamos . Kadangi jau nebe 

imaq . 1992 m . ir swiemet iq Seimaq daugiausia buv o iswrinkti buveq komunistai , komjaunuoliai ,  
tarybiniai aktyvistai . Jie su saugumo palaiminimu laisvai vazwinewjo iq  kapitalistines valstybes 

neatkreipti dewmesio iq vienaq iqdomiaq aplinkybeq . Buwtent iq tai , kaip mes sunkiai atsisakome  
socialistinews sistemos iqprocwiuq . Anais laikais uzw blogaq stu dentuq mokymaqsi buvo kaltinami  

padidins , tai truputiq skamba paradoksaliai , kada ngi girdewti isw deswiniuqjuq pusews . Tai yra  
socialistinews valstybews argumentas , kuriame slypi mintis , jog  valstybew turi ruwpintis visais 

Seimo nariai pripazwiqsta ir cwia net bando mums pa teikti kaip socialistiniq iqstatymaq , t . y .  
socialistiniuq metoduq pripazwinimo iqstatymaq . Na , kaq ? Toks juq mentalitetas , taip jie supr 

i sau energetiniuq zwaliavuq dewl neracionalaus juq  naudojimo . Neracionalus naudojimas - tai dar  
sovietmecwio palikimas , kai naftos ir jos produktuq kainos buv o nerealiai mazwos . Tai stimuliavo 

ijaq . Mes matome , kokie reiswkiniai keroja , kai pareiguwnams , kuriuq nemazwa dalis turi ilgaq  
sovietineq patirtiq , nekeliami moralews , o paprascwiau saka nt - padorumo reikalavimai . Todewl v 

ijuq toms sritims reikia , kaip jos bus plewtojamos  , kaip atiduodamos . O dabar kaip tame sename  
sovietiniame anekdote : ' ' kazwdyj sam sebie jamu kopajiet ' '  . Vadinasi , isw tikruqjuq , kas p 

s , remiantis oficialia statistika - net 3 , 3 kart o . Dewl LDDP negalewjimo valdyti kraswto senu  
sovietiniu iqprocwiu vewl kaltinami kiti , dazwniausiai 1991 - 1992 metuq Vyriausybew . Nors pono  

ikikarinewje Lietuvoje : kiekvienas save gerbian* .  Ne , cwia paimta ne isw lubuq , paimta ne isw  
sovietinews sistemos . Na , nebent sovietinew paewmew isw kituq sistemuq . Tacwiau buvo muwsuq i r 

au pasakyti vienaq labai paprastaq pastabaq . Muwsu q , t . y . juwsuq , gerbiamieji isw kairews ,  
totalitarinis pozwiuwris iq iqstatymus ir tos teisinio nihilizmo  tradicijos , kurias juws cwia kur 

Žinoma, demokratijos ir antisovietiškumo vertyb÷s n÷ra naudojamos vien tik demonizuoti 

oponentus. Tai parodo kitos reikšmingos koreliacijos tarp šių vertybių raiškos intensyvumo ir 

socialin÷s bei politin÷s struktūros veiksnių. Vyresnieji Seimo nariai žymiai labiau nei jaunesnieji 

linkę apeliuoti į antisovietiškumo vertybę (tiesa, tarp demokratijos vertyb÷s raiškos diskurse ir 

parlamentaro amžiaus ryšio nenustatyta). Taigi jų diskursuose atsispindi sunki sovietinio režimo 

kūrimosi represijų pagalba patirtis. Tiesa, tiesiogiai nuo režimo nukent÷ję asmenys n÷ra linkę savo 

pasisakymuose Seime ypatingai kreipti d÷mesį į politinio režimo klausimus. Tuo labiausiai 

pasižymi humanitarinį aukštąjį išsimokslinimą įgiję asmenys. Kaip ir galima buvo tik÷tis, 

nomenklatūros atstovai nelinkę akcentuoti į politinio režimo vertybių. Partin÷ priklausomyb÷ br÷žia 

gana aiškią liniją tarp dešiniųjų partijų ir kairiųjų bei liberalių – antisovietiškumo vertyb÷ šias 

politines j÷gas gana nedviprasmiškai suskirsto į dvi stovyklas, kaip tai ir buvo prognozuojama. 

Demokratijos vertyb÷ šiuo požiūriu n÷ra toks „geras“ rodiklis. Šia vertybę diskurse akcentavo ne tik 

dešiniosios, bet ir kairiosios partijos. Tiesa, dabar joms susijungus ši tendencija išnyko ir netgi 

pakrypo į kitą pusę. 
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Ekonominių resursų perskirstymo takoskyros vertybių raiškos Seimo narių pasisakymuose 

intensyvumo atveju buvo prognozuojama, kad d÷l laisvosios rinkos ekonomikos idealo vyravimo 

viešajame diskurse ir ekonominių bei socialinių problemų aktualumo visuomenei, šią takoskyrą 
reprezentuojančios vertyb÷s (socialin÷ apsauga ir socialin÷ lygyb÷) bus vartojamos kaip įrankis 

demonizuojant valdžioje esančių politikų veiksmus ir pažiūras. 

Lentel÷ 16. Ekonominių resursų perskirstymo takoskyros vertybių raiška pasisakymuose ir Seimo narių 
politin ÷s, socialin÷s bei demografin÷s charakteristikos. 

Partija Laisvosios rinkos 
ekonomikos vertyb÷s raiška# 

Socialin÷s apsaugos 
vertyb÷s raiška# 

Socialin÷s lygyb÷s 
vertyb÷s raiška# 

LDDP -0.115 (0.114) -0.380 (0.055)**  0.008 (0.073) 
LSDP  0.407 (0.116)**  0.316 (0.058)**  0.332 (0.082)** 
LSDP-LDDP -0.155 (0.117) -0.267 (0.057)** -0.115 (0.084) 
NS(SL) -0.226 (0.178) -0.208 (0.082)* -0.188 (0.129) 
LLS, LiCS ir LCS  0.380 (0.092)** -0.080 (0.050) -0.092 (0.073) 
LKDP-LKD  0.477 (0.117)**  0.518 (0.058)**  0.415 (0.083)** 
TS(LK) ir LPKTS  0.069 (0.087) -0.076 (0.044) -0.095 (0.061) 
Lytis151  0.320 (0.078)**  0.741 (0.035)**  0.558 (0.054)** 
Gimimo metai  0.006 (0.003)*  0.000 (0.001) -0.006 (0.002)** 
Išsimokslinimas -0.509 (0.064)** 152  0.241 (0.031)** 153  0.062 (0.045) 154 
Nomenklatūra155 -0.370 (0.086)** -0.170 (0.043)** -0.165 (0.062)** 
Disidentas(÷)156 -0.237 (0.084)** -0.056 (0.038) -0.088 (0.058) 
Pozicija -0.047 (0.067)  0.035 (0.035) -0.312 (0.050)** 
Vertyb÷s raiškos dažnis 1607 6843 3114 
# Pateikti retųjų įvykių logistin÷s regresijos koeficientai; skliausteliuose – griežtieji standartinių paklaidų įverčiai; įtrauktų į analizę 
pasisakymų skaičius 156048; visų pasisakymų skaičius 348210. 
* reikšmingumo lygmuo 5%; ** reikšmingumo lygmuo 1%. 

Duomenys pateikti 16 lentel÷je verčia abejoti hipotez÷s teisingumu. Tik socialin÷s lygyb÷s vertyb÷s 

raiškos Seimo debatuose intensyvumas priklauso nuo parlamentaro politinio statuso. Tuo tarpu 

socialin÷s apsaugos vertyb÷s n÷ra naudojamos manipuliaciniais tikslais siekiant diskredituoti 

valdančiuosius. Socialin÷s lygyb÷s vertyb÷s išskirtinumą gal÷tų paaiškinti tas faktas, kad ji labiau 

susijusi su žmonių nelygyb÷s akcentavimu, o, pavyzdžiui, socialin÷ apsauga – su socialine rūpyba ir 

pagalba žmon÷ms. Taigi socialinių, o ypač turtinių, skirtumų (tuo pačiu socialin÷s harmonijos 

trūkumo) akcentavimu siekiama valdančiosios daugumos atstovus pavaizduoti kaip keliančius įtampą visuomen÷je ir tolinančius šalį nuo visuotin÷s gerov÷s idealo157. Pateikiamos ištraukos iš 

Seimo debatų konkordanso (įrašai susideda iš 200 simbolių) iš dalies patvirtina tokius 

samprotavimus: 

                                                
151 0 – vyras, 1 – moteris. 
152 1 – įgijęs(usi) humanitarinių arba socialinių mokslų (išskyrus ekonominį, įskaitant pedagoginį) išsimokslinimą. 
153 1 – įgijęs(usi) technologinių, gamtos, tiksliųjų, ekonomikos, medicinos ar žem÷s ūkio mokslų išsimokslinimą. 
154 1 – įgijęs(usi) technologinių, gamtos, tiksliųjų, ekonomikos, medicinos ar žem÷s ūkio mokslų išsimokslinimą. 
155 1 – nomenklatūrai priklausęs asmuo 
156 1 – gimęs(usi) tremtyje, baustas už antisovietinę veiklą ir pan. 
157 Be to, būtent socialin÷s lygyb÷s aspektas (jos stygius lyginant su sovietiniu laikmečiu) labiausiai akcentuojamas 
žmonių diskursuose (žr. Klumbyt÷, 2004; Ramonait÷, 2004). 
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nuskriausti . Bet ar jums neatrodo , kad mes pacwioje pradzwio je pradewjeq restitucijaq sukewlewm  
skriauduq lavinaq , o dabar bandysim tas skriaudas mazwinti isw lewswuq , kuriuq gali ir nelikti , 

to , kad jie dalyvavo privatizavimo procese , o dew l to kad pelnas buwdavo panaudojamas taip ' '  
prichvatizuoti ' ' turtui . Norewcwiau priminti , kad visas Gedimi no prospektas , pradedant garsia 

, tai normalu . [[ENTERIS]] Ar bereikia aiswkiau is wreikswto pozwiuwrio iq tautos kultuwraq , iq  
skurstancwiuq valstybews piliecwiuq socialinius reikalus ? Lietu vos pramonininkui , laukinio kapit 

no B . Lubio , tokiu buwdu netiesiogiai nubraukia n uo pensijos po keliasdeswimt lituq , stumdamas  
skurstantiq zwmoguq iq dar didesniq skurdaq . Vadovaujantis pono scenaristo logika , galima ma nyti 

valstybews nacionalinio biudzweto pajamuq plano vyk dymas , daugelio Mazweikiuq miesto gyventojuq  
socialinew padewtis . Tacwiau swiuo metu swi iqmonew yra patekusi iq l abai sudewtingaq padewtiq : 

s , kita valstybiuq grupew visai kitam kampe - Loty nuq Amerikos valstybews , kuriose labai dideli  
socialiniai skirtumai ir zwemas iswsivystymas . Ir kai parodo Lietuvos k asmetineq tendencijaq , me 

Kitas paaiškinimas gal÷tų būti tas, kad pagal H.Kitschelto teoriją šalyse, kurios transformavosi iš 

nacionalinio-akomodacinio sovietinio režimo, ekonominių resursų perskirstymo politika netur÷tų 

diferencijuoti politikų, taigi takoskyros netur÷tų susiformuoti. Tuo pačiu tokia konsensuso 

orientacija tur÷tų slopinti ir polinkį į politines manipuliacijas. Kaip ten bebūtų, tačiau politinis 

statusas n÷ra vienintelis veiksnys darantis įtaką ekonominių resursų perskirstymo vertybių raiškai 

Seimo debatuose. Kaip ir prognozuota, moterys pasisakymuose buvo labiau linkusios akcentuoti 

ekonominių resursų perskirstymą palaikančias vertybes. Tačiau tai buvo daroma ne laisvosios 

rinkos ekonomikos vertybių sąskaita. Vyrams ekonominių resursų perskirstymo takoskyra apskritai 

atrod÷ neaktuali. Jaunesnieji Seimo nariai kaip ir tik÷tasi dažniau apeliavo į laisvosios rinkos 

ekonomikos vertybes, o vyresnieji – į socialin÷s lygyb÷s. Taip iš dalies patvirtintas sovietin÷s 

ideologijos indoktrinacijos (socialin÷s lygyb÷s vertyb÷s atžvilgiu) efektas. Kita vertus, amžius 

nediferencijavo Seimo narių socialin÷s apsaugos vertyb÷s akcentavimo. Sovietin÷s ideologijos 

indokrtinacijos efektą patvirtina ir technokratų kalbin÷ elgsena – jie savo diskursuose akcentuoja 

socialin÷s apsaugos ir lygyb÷s vertybes. Kita vertus, tokia indoktrinacija „nepasisek÷“ buvusios 

nomenklatūros atžvilgiu, nes pastaroji vengia savo pasisakymuose min÷ti socialinę apsaugą bei 

lygybę. Taip pat paaišk÷jo, kad sovietinių represijų tiesiogin÷ patirtis asmenų nepadar÷ laisvosios 

rinkos ekonomikos apologetais. Matyt, jiems svarbesnis aspektas iš tos patirties buvo politin÷ 
priespauda. Politin÷s struktūros poveikis socialinių vertybių raiškai Seimo narių diskurse yra 

nevienareikšmiškas. Išskirtini trys atvejai: priklausomyb÷ liberaliai partijai, kaip ir galima buvo 

tik÷tis, sąlygoja laisvosios rinkos ekonomikos vertybių akcentavimą; priklausomyb÷ LKDP-LKD 

arba LSDP lemia tai, kad akcentuojamos abiejuose takoskyros poliuose esančios vertyb÷s – ir 

laisvoji rinkos ekonomika ir socialin÷ apsauga bei lygyb÷; priklausomyb÷ kitoms didžiosioms 

partijoms iš esm÷s niekaip neatsispindi socialinių vertybių raiškos intensyvumo d÷sningumuose. 

Taigi žvelgiant iš ideologinio taško, tik liberalai yra nuoseklūs savo orientacijomis. Kitų partijų 

atveju pasitvirtina H.Kitschelto prognoz÷s (šalims, kurios transformuojasi iš nacionalinio-

akomodacinio sovietinio režimo), kad partijos ekonominių resursų perskirstymo dimensijos 

atžvilgiu tur÷s ambivalentišką ideologiją, t.y. arba akcentuos abiejuose poliuose esančias vertybes, 

arba nei viename. 
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Socialinio liberalizmo vertybių raiškos Seimo debatuose intensyvumo santykio su politiniu statusu 

atžvilgiu nebuvo keliama hipotezių, taigi šiuo atveju kintamasis į regresijos lygtį įtraukas tik tam, 

kad būtų galima empiriškai įvertinti jo poveikį, nesiejant to su teorin÷mis prielaidomis. 

Lentel÷ 17. Socialinio liberalizmo vertybių raiška pasisakymuose ir Seimo narių politin÷s, socialin÷s bei 
demografin÷s charakteristikos. 

Partija Teisių ir laisv÷s 
vertyb÷s raiška# 

Teisin÷s valstyb÷s 
vertyb÷s raiška# 

Pilietiškumo 
vertyb÷s raiška# 

Decentralizacijos 
vertyb÷s raiška# 

LDDP -0.182 (0.070)** -0.067 (0.075) -0.201 (0.123) -0.380 (0.183)* 
LSDP -0.085 (0.081)  0.192 (0.080)*  0.137 (0.142)  1.151 (0.167)** 
LSDP-LDDP -0.047 (0.070)  0.105 (0.075) -0.291 (0.138)* -0.195 (0.187) 
NS(SL) -0.230 (0.098)* -0.032 (0.111)  0.084 (0.179) -0.119 (0.256) 
LLS, LiCS ir LCS  0.042 (0.060)  0.099 (0.064) -0.167 (0.114)  0.751 (0.149)** 
LKDP-LKD  0.261 (0.080)**  0.538 (0.082)**  0.323 (0.145)*  0.294 (0.216) 
TS(LK) ir LPKTS -0.022 (0.053)  0.074 (0.058)  0.325 (0.092)**  0.561 (0.127)** 
Lytis158  0.115 (0.053)*  0.337 (0.054)** -0.125 (0.103) -0.315 (0.157)* 
Gimimo metai  0.005 (0.002)**  0.003 (0.002)  0.001 (0.003)  0.020 (0.005)** 
Tautyb÷159 -0.210 (0.083)* -0.041 (0.092)  0.500 (0.194)* -0.682 (0.137)** 
Pozicija  0.019 (0.042) -0.279 (0.045)** -0.298 (0.075)**  0.255 (0.098)** 
Vertyb÷s raiškos dažnis 4188 3518 1285 748 
# Pateikti retųjų įvykių logistin÷s regresijos koeficientai; skliausteliuose – griežtieji standartinių paklaidų įverčiai; įtrauktų į analizę 
pasisakymų skaičius 156048; visų pasisakymų skaičius 348210. 
* reikšmingumo lygmuo 5%; ** reikšmingumo lygmuo 1%. 

Kaip matyti 17 iš lentel÷je pateiktų duomenų, politinis statusas tur÷jo įtakos net trijų vertybių 

raiškos Seimo debatuose intensyvumui. Valdančiajai daugumai nepriklausantys politikai labiau 

akcentavo teisin÷s valstyb÷s ir pilietiškumo vertybes. Tuo tarpu, decentralizacijos vertybes 

akcentavo pozicijos atstovai. Kuo tai galima paaiškinti? Teisin÷s valstyb÷s vertyb÷ tampa politikų 

manipuliacijos įrankiu, nes čia akcentuojamas įstatymų laikymasis – vienas iš pagrindinių 

demokratinių valstybių ramsčių, – taip pat valdžios atvirumas. Šie aspektai opozicijos atstovų 

suvokiami kaip geriausiai atskleidžiantys valdančiųjų piktnaudžiavimą savo pad÷timi, taigi 

keliantys didelę gr÷smę visuomenei. Panašiai, ir pilietiškumo vertyb÷ yra susijusi su valdžios 

atvirumu visuomenei, tik šiuo atveju tiesioginio jos dalyvavimo prasme. Žmonių nuomon÷s ir 

valios uzurpavimas yra „tikrai“ gr÷smingas dalykas, kurį nuolat verta manipuliaciniais tikslais 

akcentuoti opozicijos atstovams. Čia reik÷tų papildomai atkreipti d÷mesį į decentralizacijos vertybę. 
Atrodytų, kad kaip ir pilietiškumo atveju ji tur÷tų tapti opozicijos politikų manipuliacijos objektu, 

nes kaip ir šioji vertyb÷ akcentuoja valdžios aparato ir galių išskaidymą. Šiuo atveju, matyt, svarbus 

yra tas dvi aptariamas vertybes skiriantis dalykas, kad decentralizacija labiau susijusi su kolektyvine 

autonomija, o pilietiškumas – su asmenine. Kadangi kolektyvin÷ autonomija n÷ra itin aktualus 

klausimas Lietuvos visuomenei (jos nuostatų prasme!), tai opozicija palieka šį klausimą valdančiųjų 

„kompetencijai“ ir nuožiūrai. Veltui „ietys nelaužomos“, kas dar kartą, tik iš kitos pus÷s patvirtina 

                                                
158 0 – vyras, 1 – moteris. 
159 0 – nelietuvis(÷), 1 – lietuvis(÷). 
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manipuliacinius politikų polinkius (jei savivaldos ir regionų pl÷tra taptų aktualiu klausimu 

visuomenei, galima neabejoti, kad opozicija iš karto pereitų į naują puolamųjų veiksmų fazę, tik šį 
kartą jau suradusi naują ginklą diskredituoti valdančiuosius). Kaip ten bebūtų, tačiau politinis 

statusas n÷ra vienintelis veiksnys lemiantis socialinio liberalizmo vertybių raišką Seimo debatuose. 

Socialin÷s struktūros kintamųjų atžvilgiu, tendencijos nekinta: moterys labiau nei vyrai akcentuoja 

teis÷s ir laisv÷s bei teisin÷s valstyb÷s vertybes, tuo tarpu vyrai – decentralizaciją; jaunesnieji Seimo 

nariai dažniau apeliuoja į teisių ir laisv÷s bei decentralizacijos vertybes; kitataučiai taip pat dažniau 

nei lietuviai mini šias vertybes savo pasisakymuose. Partin÷ priklausomyb÷ socialinio liberalizmo 

vertybių raiškai turi nuolat kintančią įtaką. Tačiau galima sakyti, kad H.Kitschelto hipotez÷s 

nepasitvirtina. Iš esm÷s nei viena kair÷s arba liberali partija savo diskurse neakcentuoja socialinio 

liberalizmo. Išimtis iš bendros taisykl÷s yra tik LSDP bei liberalai, kurie santykinai svariai pasisako 

už decentralizaciją. Be to, LKDP-LKD pasirodo kaip partija, kurios nariai yra nuoseklūs socialiniai 

liberalai (tiesa, kaip bus matyti v÷liau, šios partijos nariai yra tuo pačiu metu ir socialiniai 

autoritarai). Šiuo požiūriu nuo jos ne daug „atsilieka“ TSLK ir LPKTS. Taigi politin÷ struktūra 

santykinai nedaug ir kontroversišku būdu struktūruoja diskursyvią politikų realybę socialinio 

liberalizmo požiūriu. 

Socialinio autoritarizmo vertybių raiškos Seimo debatuose intensyvumo santykio su politiniu 

statusu atžvilgiu buvo prognozuojama, kad d÷l nusikalstamumo kaip problemos masto visuomen÷s 

ir politikų akyse bei viešajame diskurse nuolat postuluojamos moralin÷s kriz÷s socialinio 

autoritarizmo vertyb÷s (laisvoji rinkos ekonomika, socialin÷ apsauga ir socialin÷ lygyb÷) bus 

vartojamos kaip įrankis neigiamai ir gr÷smingai vaizduojant valdžioje esančių politikų veiksmus bei 

pažiūras. 

Lentel÷ 18. Socialinio autoritarizmo vertybių raiška pasisakymuose ir Seimo narių Seimo narių politin÷s, 
socialin÷s bei demografin÷s charakteristikos. 

Partija Viešosios tvarkos ir 
kontrol ÷s vertyb÷s raiška# 

Moralumo vertyb÷s 
raiška# 

Tradicij ų laikymosi 
vertyb÷s raiška# 

LDDP -0.324 (0.068)** -0.125 (0.094) -0.071 (0.087) 
LSDP  0.289 (0.071)** -0.405 (0.125)** -0.299 (0.114)** 
LSDP-LDDP -0.287 (0.072)** -0.613 (0.113)** -0.575 (0.104)** 
NS(SL) -0.096 (0.102) -0.234 (0.149) -0.122 (0.132) 
LLS, LiCS ir LCS  0.164 (0.057)** -0.329 (0.094)** -0.308 (0.087)** 
LKDP-LKD  0.048 (0.077)  0.436 (0.101)**  0.437 (0.096)** 
TS(LK) ir LPKTS  0.035 (0.051) -0.127 (0.074) -0.091 (0.070) 
Lytis160 -0.021 (0.055)  0.379 (0.072)**  0.365 (0.067)** 
Gimimo metai -0.003 (0.002) -0.015 (0.003)** -0.014 (0.002)** 
Humanitaras(÷)161  0.133 (0.037)**  0.386 (0.052)**  0.451 (0.048)** 
Disidentas(÷)162  0.030 (0.048) -0.011 (0.073)  0.015 (0.068) 

                                                
160 0 – vyras, 1 – moteris. 
161 1 – įgijęs(usi) humanitarinių arba socialinių mokslų (išskyrus ekonominį, įskaitant pedagoginį) išsimokslinimą. 
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Partija Viešosios tvarkos ir 
kontrol ÷s vertyb÷s raiška# 

Moralumo vertyb÷s 
raiška# 

Tradicij ų laikymosi 
vertyb÷s raiška# 

Pozicija -0.186 (0.042)** -0.232 (0.061)** -0.211 (0.057)** 
Vertyb÷s raiškos dažnis 4451 1996 2315 
# Pateikti retųjų įvykių logistin÷s regresijos koeficientai; skliausteliuose – griežtieji standartinių paklaidų įverčiai; įtrauktų į analizę 
pasisakymų skaičius 156048; visų pasisakymų skaičius 348210. 
* reikšmingumo lygmuo 5%; ** reikšmingumo lygmuo 1%. 

18 lentel÷je pateikti duomenys patvirtina hipotezę apie politinio statuso įtaką socialinio 

autoritarizmo vertybių raiškos intensyvumui. Opozicijoje esantys politikai vartoja 

„viešpataujančioje ideologijoje“ įsitvirtinusius vaizdinius apie moralin÷s ir socialin÷s suirut÷s 

gr÷smę, valdžiai kritikuoti ir demonizuoti. Toliau pateikiamos ištraukos iš Seimo debatų 

konkordanso (įrašai susideda iš 200 simbolių) patvirtina tokią prielaidą: 
, galbuwt galime swiq bei taq pataisyti isw esmews nekeisdami paties proceso ir vewl nesukeldami  
sumaiswties zwmoniuq galvose . Acwiuw . *wrewtume , gal mes truputiq daugiau ar  mazwiau suklydome 

 smo iq politikaq galb* . Gerbiamasis kandidate , a sw noriu juwsuq paklausti , ar juws nejaucwiate  
moralinio diskomforto ? Mano manymu , isw politikos iq Konst ituciniq Teismaq kelio newra , isw tei 

 iai , bet ir Seimo nariai labai dazwnai susiduria su valdininkuq piktnaudzwiavimu , su juq tiesiog  
nusikalstamu nenoru paisyti iqstatymuq ir kituq Vyriausybews ak tuq . Todewl gerbiamosios prelegen 

 ingumas yra be galo svarbi gyvenimo sritis , ypacw  swiuo metu vykstant socialinei , ekonominei ir  
moralinei visuomenews degradacijai . Asw griqzwcwiau prie ana logijos pagal svarbaq su gydytojais . 

 wti new vienos iqstaigos , visiswkai savarankiswko s . Ji turi buwti kontroliuojama . Negali buwti  
nekontroliuojama . Bet swiaip , aiswku , jeigu kas nors priimtuq sp rendimaq Konkurencijos tarnybaq 

 rantu , kad galbuwt brangiau kainuoja , bet jaunuo liuq saqmonew , jaunuoliuq likimas , jaunuoliuq  
moralinew sveikata , asw manau , kainuoja daug brangiau . Pa skui reikia labai sunkiai taisyti . To 

 q pareiguwnuq elgesys dewl elektros energijos pard avimo Baltarusijai skandalo . Uzwuot pripazwinus  
nusikalstamas klaidas ir kuo greicwiausiai nubaudus kaltininkus , tiek premjeras , tiek generalin 

 news ir finansinews krizews . [[ENTERIS]] Priesw V yriausybeq ir Seimo daugumos koalicijaq vykdoma  
sumaiswtis , kuri tampa rinkimuq kampanijos pradzwia . Bet ar  yra pagrindo kelti sumaiswtiq ir nep 

  kiek mes * . Sutinku pritarti buwtent po pateikim o , bet cwia vewlgi , kad nepadarytume teisinio  
chaoso . Buvo , jeigu atsimenate , kolegos , ir swiandien  galuq gale darbotvarkeq pazwiuwrewkite , 

 kreipewsi iq tautaq dewl nepasitikewjimo G . Vagno riumi ryswium su visiswka politine ir ekonomine  
suirute Lietuvoje . Rodomi elgetos ir kalbami aiswkuws tek stai , kad switokiai valstybei labai tol 

 oja Vyriausybews veiklaq . Mes labai daug priimam tokiuq abstrakcwiuq rezoliucijuq , po to niekas  
nekontroliuoja , kaip jos yra vykdomos . Asw suprantu , kad Vyria usybei yra labai patogu , kai mes 

 rbiamieji Seimo nariai ! Asw dar kartaq primenu ju ms , kad mes esame labai sunkioje juridinewje ,  
moralinewje ir politinew situacijoje . Pabrewzwcwiau juridineq  puseq . Juk byla jau yra Europos zw 

 Winant , jog diplomatui yra buwtina susipazwinti s u swalies , kurioje teks dirbti , paprocwiais ir  
tradicine kultuwra , swiq poelgiq galima vertinti kaip nepag arbaq Lietuvos valstybei ir provokaci 

 vote laiko papietauti su savo sweima . Tas vis dew lto rodo , manau , tokiq teigiamaq pozwiuwriq iq  
tradicines vertybes . Ar juws nemanote , kad premjero pareigo s gali labai pakoreguoti swiaq nusis 

 nti savo tewvuq zwemewse , vieninga valia siekia s avo gyvybeq , kalbaq , tautines bei valstybines  
tradicijas iswlaikyti , kurti ir ugdyti , kad savo tautine ku ltuwra , visuotinei zwmoniuq giminews 

Aišku, socialinio autoritarizmo vertyb÷s n÷ra naudojamos vien tik neigiamai ir gr÷smingai vaizduoti 

kaip moraliai nepriimtinus politinius oponentus. Politinis statusas n÷ra vienintelis veiksnys 

lemiantis socialinio autoritarizmo vertybių raišką Seimo diskusijose. Lyties atžvilgiu, kaip ir 

anksčiau pasitvirtina hipotez÷, kad moterys labiau akcentuoja moralumą ir tradicijų laikymąsi. 

Panašiai ir amžiaus atveju – vyresnieji Seimo nariai gerokai dažniau akcentuoja moralumą ir 

tradicijų laikymąsi nei jaunesnieji. Humanitarai v÷lgi pasirodo kaip griežtos ir tradicin÷s socialin÷s 

bei moralin÷s tvarkos „serg÷tojai“. Politin÷s struktūros įtaka socialinio autoritarizmo vertybių 

raiškos intensyvumui v÷lgi yra kontroversiška. Nors LKDP-LKD atstovus Seime galima vadinti 

                                                                                                                                                            
162 1 – gimęs(usi) tremtyje, baustas už antisovietinę veiklą ir pan. 
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moraliniais autoritarais, TS(LK) atstovus tokiais tikrai negalima vadinti. Vienos iš kertinių 

konservatorių vertybių – viešosios tvarkos ir kontrol÷s – atžvilgiu ši partija neturi aiškaus 

nusistatymo. Kairiosios partijos šias vertybes akcentuoti vengia (kaip ir tur÷tų pagal apibr÷žimą), 
panašiai kaip ir liberalai. Tik pastarųjų partijų atstovai gana keistai sau sureikšmina viešosios 

tvarkos ir kontrol÷s vertybes. 

Kosmopolitizmo vertybių raiškos Seimo debatuose intensyvumo santykio su politiniu statusu 

atžvilgiu nebuvo keliama hipotezių. Tačiau kintamasis į regresijos lygtį įtraukas tam, kad būtų 

galima empiriškai įvertinti jo poveikį, nesiejant to su konkrečiomis teorin÷mis prielaidomis. 

Lentel÷ 19. Kosmopolitizmo vertybių raiška pasisakymuose ir Seimo narių politin÷s, socialin÷s bei demografin÷s 
charakteristikos. 

Partija 
Tarptautin ÷s taikos ir 

bendradarbiavimo 
vertyb÷s raiška# 

Gamtosaugos vertyb÷s 
raiška# 

Kult ūrinio pliuralizmo 
vertyb÷s raiška# 

LDDP -0.721 (0.157)** -0.768 (0.119)** -0.190 (0.130) 
LSDP -0.188 (0.171)  0.055 (0.148) -0.119 (0.162) 
LSDP-LDDP -0.824 (0.165)** -0.101 (0.112) -1.265 (0.177)** 
NS(SL) -0.364 (0.211)  0.125 (0.148) -0.360 (0.178)* 
LLS, LiCS ir LCS -0.249 (0.135)  0.188 (0.096) -0.808 (0.147)** 
LKDP-LKD -0.148 (0.172)  0.880 (0.098)**  0.875 (0.142)** 
TS(LK) ir LPKTS -0.448 (0.116)** -0.160 (0.087) -0.342 (0.109)** 
Gimimo metai -0.006 (0.004) -0.010 (0.003)** -0.005 (0.004) 
Tautyb÷163  0.343 (0.214)  0.147 (0.126) -1.696 (0.105)** 
Pozicija  0.288 (0.094)**  0.386 (0.066)**  0.013 (0.086) 
Vertyb÷s raiškos dažnis 916 1710 1020 
# Pateikti retųjų įvykių logistin÷s regresijos koeficientai; skliausteliuose – griežtieji standartinių paklaidų įverčiai; įtrauktų į analizę 
pasisakymų skaičius 156048; visų pasisakymų skaičius 348210. 
* reikšmingumo lygmuo 5%; ** reikšmingumo lygmuo 1%. 

19 lentel÷je pateikti duomenys byloja apie tai, kad kosmopolitizmo vertyb÷s n÷ra opozicijos įrankis 

manipuliaciniuose viešosios nuomon÷s žaidimuose. Kita vertus, tarptautin÷s taikos ir 

bendradarbiavimo bei gamtosaugos vertyb÷s yra paliktos valdančiųjų politikų „nuožiūrai“. 

Gamtosaugos atveju to ir galima buvo tik÷tis, nes nei visuomen÷, nei elitas gamtosaugos nelaiko 

svarbia problema lyginant su nusikalstamumu ar socialine apsauga (žr. Steen, 1997, p. 290-291). 

Tarptautin÷s taikos ir bendradarbiavimo atveju paaiškinimas irgi panašus. Ši problematika yra 

„tolima“ visuomen÷s požiūriu. Be to, egzistuoja partijų susitarimai d÷l bendros užsienio politikos ir įsipareigojimų tęstinumo, taigi opozicija nesiekia eskaluoti šios vertyb÷s savo diskurse 

manipuliaciniais tikslais. Kaip ten bebūtų, tačiau politinis parlamentaro statusas n÷ra vienintelis 

veiksnys lemiantis jo formuojamo diskurso turinį ir apeliavimo į socialines vertybes d÷sningumus. 

Būtina įvertinti ir socialin÷s bei politin÷s struktūros poveikį. Pirmuoju atveju n÷ra nustatyta daug 

intuityviai paaiškinamų reguliarumų. Vienintelis iš pamin÷tinų – kitataučiai Seimo nariai kaip ir 

                                                
163 0 – nelietuvis(÷), 1 – lietuvis(÷). 
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galima buvo tik÷tis savo pasisakymuose akcentuoja kultūrinį pliuralizmą. Politin÷s struktūros, 

tiksliau, partin÷s priklausomyb÷s atveju tendencijos išskydusios. Dauguma partijų nepasižymi 

išsiskiriančiu kosmopolitizmu, išskyrus, gana netik÷tai, LKDP-LKD. Maža to, dvi pagrindin÷s 

partijų grup÷s – konservatoriai ir socialdemokratai – yra gana nuoseklios antikosmopolitin÷s. Tas 

pat pasakytina ir apie liberaliąsias partijas. Taigi v÷l nominalių partijų ideologijų įtaka Seimo narių 

diskursams yra minimali. 

Nacionalizmo vertybių raiškos Seimo debatuose intensyvumo santykio su politiniu statusu atžvilgiu 

buvo postuluojama, kad egzistuojat nuolatiniam išorin÷s gr÷sm÷s pavojui (iš Rusijos pus÷s) ir 

viešajame diskurse dažnai girdint akcentuojamą nutaut÷jimo baimę (kuri įgauna realius kontūrus 

did÷jant emigracijos mastams) nacionalizmo vertyb÷s (nacionalin÷ galia ir saugumas bei 

tautiškumas) bus vartojamos kaip įrankis demonizuojant valdžioje esančių politikų veiksmus bei 

pažiūras. 

Lentel÷ 20. Nacionalizmo vertybių raiška pasisakymuose ir Seimo narių politin÷s, socialin÷s bei demografin÷s 
charakteristikos. 

Partija Nacionalin÷s galios ir saugumo 
vertyb÷s raiška# Tautiškumo vertyb÷s raiška# 

LDDP -0.567 (0.078)** -0.310 (0.090)** 
LSDP -0.325 (0.080)** -0.310 (0.112)** 
LSDP-LDDP -0.697 (0.081)** -0.573 (0.103)** 
NS(SL) -0.427 (0.123)**  0.018 (0.123) 
LLS, LiCS ir LCS -0.466 (0.075)** -0.644 (0.098)** 
LKDP-LKD -0.049 (0.075)  0.140 (0.100) 
TS(LK) ir LPKTS -0.034 (0.052) -0.333 (0.073)** 
Gimimo metai -0.015 (0.002)** -0.014 (0.003)** 
Tautyb÷164  0.112 (0.098) -0.496 (0.106)** 
Humanitaras(÷)165  0.296 (0.040)**  0.381 (0.052)** 
Disidentas(÷)166  0.391 (0.047)**  0.165 (0.068)* 
Pozicija -0.117 (0.045)** -0.160 (0.061)** 
Vertyb÷s raiškos dažnis 3830 2172 
# Pateikti retųjų įvykių logistin÷s regresijos koeficientai; skliausteliuose – griežtieji standartinių paklaidų įverčiai; įtrauktų į analizę 
pasisakymų skaičius 156048; visų pasisakymų skaičius 348210. 
* reikšmingumo lygmuo 5%; ** reikšmingumo lygmuo 1%. 

Kaip matyti 20 lentel÷je hipotez÷ apie politinio statuso įtaką nacionalizmo vertyb÷s raiškos 

intensyvumui pasitvirtina. Opozicijoje esantys politikai vartoja „viešpataujančioje ideologijoje“ įsitvirtinusius vaizdinius apie nuolatines išorines gr÷smes ir nutaut÷jimo neišvengiamumą nesiimant 

priemonių valdžiai kritikuoti ir demonizuoti. Toliau pateikiamos ištraukos iš Seimo debatų 

konkordanso (įrašai susideda iš 200 simbolių) patvirtina šių teiginių pagrįstumą: 
 adinti , matant tuos nuostolius , kuriuos patiria Lietuva tarptautinewje erdvewje dewl gana prasto  
Lietuvos iqvaizdzwio po swios rinkimuq kampanijos , sakykite , gerbiama sis premjere , ar juws num 

                                                
164 0 – nelietuvis(÷), 1 – lietuvis(÷). 
165 1 – įgijęs(usi) humanitarinių arba socialinių mokslų (išskyrus ekonominį, įskaitant pedagoginį) išsimokslinimą. 
166 1 – gimęs(usi) tremtyje, baustas už antisovietinę veiklą ir pan. 
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 ws siuwlote iswbraukti switas programas , manote ,  jog Lietuva swiandien yra pajewgi apsiginti nuo  
rusiswko kapitalo politinews invazijos iq Lietuvaq ? *s politinei si stemai . Ar dewl to , kad juw 

 preqsta , pavyzdzwiui , tik Neries ekologines prob lemas . Todewl asw esu priesw pradewtaq Lietuvos  
valstybingumo ir lietuviswkumo naikinimaq . *os savivaldybe , o savarankiswkai mu ms bus leista sp 

 buwti traktuojamas kaip savaime suprantamas dalyka s . Todewl kaip iqstatymuq leidewjai , Lietuvos  
patriotai buwkite pasirengeq apginti savo atvejiq ir pasiren kite klausimams , kurie bus jums uzwdu 

  Tai ar tokia situacija yra toleruotina ? Ar tai n ewra pazweidimas bent jau teisiuq ? Ar tai kelia  
Lietuvos prestizwaq ? *ansporto priemoniuq stovewjimaq . Ir tai daroma  lyg ir valstybews vardu . 

 u vertinamas ne isw esmews , o ar jisai yra paskel btas angluq kalba prestizwiniuose leidiniuose .  
Patriotizmas , zwinoma , gali buwti pavirteqs tuswcwiu barswkal u , bet vis dewlto tai yra rimtas d 

  labiau negu zwmogaus protaq . Ponui A . Griciui ,  iqsileidusiam iq didelius iswvedzwiojimus apie  
patriotizmaq ir pasiaukojimaq , asw siuwlycwiau taq pacwiaq log ikaq taikyti ir tiems , kurie turi 

 ewti sau materialinews naudos . [[ENTERIS]] Taip ,  swi sutartis - nauji dideli pavojai visuq pirma  
lietuviuq tautai kaip savo kultuwros , tradicijuq , kalbos , princi puq tautai , ir asw swiai suta 

 wra savaime tikslas . Ji tik instrumentas , leidzw iantis geriau ir kokybiswkiau tenkinti Lietuvos  
nacionalinius saugumo interesus . Kaip tuo instrumentu naudosimews , pri klauso vien nuo muwsuq . T 

 vo 10 d . - tai Tibeto kovos uzw laisveq diena . K as nedriqstate vieswai , bent swirdyje paremkite  
tautos laisvews siekiq . Pagarbiai E . Skarbalius - Lietuvos Respu blikos Seimo tarpparlamentiniuq 

 ymo pasekmews buwtuq kur kas blogesnews ir finansi ne prasme , ir valstybews biudzweto prasme , ir  
valstybews saugumo prasme . [[ENTERIS]] Tewvynews saqjunga sveikina t aq faktaq , kad prokuratuwra 

Žinoma, nacionalizmo vertyb÷s n÷ra naudojamos vien tik siekiant parodyti, koks politinis oponentas 

yra neatsargus išorinių gr÷smių atžvilgiu, arba kaip jo politin÷ programa galų gale bus pragaištinga 

Lietuvos tautai. Politinis statusas n÷ra vienintelis veiksnys lemiantis nacionalizmo vertybių raiškos 

Seimo debatuose d÷sningumus. Socialin÷s struktūros poveikio atveju išsiskiria amžius, 

išsimokslinimo pobūdis bei disidentin÷ praeitis. Taigi kaip ir prognozuota vyresnieji, kaip ir 

humanitarinį išsimokslinimą įgijusieji bei tiesiogiai nuo sovietinio režimo nukent÷ję, Seimo nariai 

akcentuoja nacionalizmo vertybes. Kita vertus, v÷lgi atkreiptinas d÷mesys į tai, kad kitataučiai 

parlamentarai akcentuoja tautiškumo vertyb÷, taigi galima daryti prielaidą kad jiems svarbi 

kultūrin÷ autonomija. Politin÷s struktūros poveikis nacionalizmo vertybių raiškai parlamento 

debatuose kaip ir visais atvejais yra kontroversiškas. Pagal apibr÷žimą labiau nacionalistiškai 

nusiteikę tur÷tų būti TS(LK) ir LKDP-LKD partijų atstovai, tačiau taip n÷ra. Kairiosios ir liberalų 

partijos, kaip ir tik÷tasi, vengia savo diskursuose min÷ti nacionalizmo vertybes. 

Apibendrinant visą diskusiją reikia akcentuoti tai, kad kritin÷s perspektyvos įžvalgos gerai tinka 

Lietuvos kontekste. Manipuliaciniai politikų polinkiai susiję su socialin÷mis vertyb÷mis yra gana 

giliai įsišakniję. Valdančiajai daugumai nepriklausantys Seimo nariai linkę dramatizuoti situaciją ir 
demonizuoti pozicijos atstovų veiklos programas. Tam pasitelkiamas ir nemažas spektras socialinių 

vertybių. Turint galvoje tai, kad socialinių vertybių sąrašas naudotas empiriniame disertacijos 

tyrime yra santykinai trumpas, nustatyta, kad manipuliacin÷s tendencijos egzistuoja 10 iš 17 atvejų. 

Maža to, pasitvirtino daugelis hipotetizuotų ryšių abstraktesniame lygmenyje: antisovietiškumo ir 

demokratijos, socialinio autoritarizmo ir nacionalizmo vertybių raiška priklaus÷ nuo politiko statuso 

valdančiosios daugumos atžvilgiu. Opozicionieriai gąsdina įvairiais – būtais ir nebūtais dalykais. Iš 

esm÷s galima sudaryti gana tikslų sąrašą socialinių vertybių, kuriomis yra ir būtų naudojamasi 

manipuliaciniais tikslais politikoje. Visų pirma, tai su aktualiausiomis (visuomen÷s ir politikų 

nuomone) problemomis – nedarbu, nusikalstamumu, socialine apsauga, moraline degradacija ir t.t. 
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– susijusios vertyb÷s. Kitas šaltinis – viešasis diskursas (pavyzdžiui, pirmieji dienraščių puslapiai ar 

svarbiausios žinios), inteligentijos nuostatos, Konstitucijoje įtvirtintos nuostatos bei demokratijos 

„kertiniai atributai“. Tiesa, pastarasis šaltinis persipina su pirmuoju. Maža to, galima sudaryti ir 

analogišką sąrašą socialinių vertybių, kurios karštų ginčų objektu taps itin retai. Tai tos, kurios 

susijusios su visuomen÷s požiūriu nereikšmingomis problemomis (pavyzdžiui, aplinkosauga 

Lietuvoje) arba yra elito susitarimų objektas (pavyzdžiui, transatlantin÷ integracija Lietuvoje). Šiuo 

požiūriu teisūs elito teorijų atstovai, kurie teigia, jog egzistuoja elito susitarimai „d÷l pamatinių 

vertybių“. Visuomenei tie susitarimai dažnai būna nežinomi. Taigi paanalizavus Seimo debatus ir 

parlamentarų pasisakymus galima pagrįstai teigti, kad M.J.Edelmano teorijos n÷ra iš piršto laužti 

postmodernistiniai tauškalai. Politikai tikrai užsiima socialinių problemų konstravimu bei tuščia 

simboline veikla. Kita vertus, reikia nepamiršti ir ankstesnių išvadų, kurios patvirtina kai kuriuos 

idealistinio požiūrio postulatus. 



 

 122 

IŠVADOS 

1) Socialinių vertybių raiška politiniame diskurse aiškinama dvejopai. Viena vertus, pagal 

idealistinį požiūrį, jų raiška atspindi žmonių socialinio, politinio ir ekonominio gyvenimo patirtis 

bei kontekstus. Kita vertus, pagal kritin ę perspektyvą, apeliavimas į socialines vertybes yra politikų 

simbolinis, manipuliacinis veiksmas, kuriuo siekiama pritraukti visuomen÷s paramą, gr÷smingai 

arba diskredituojančiai vaizduojant politinių oponentų veiksmus ir nuostatas. Atlikus Lietuvos 

Seimo debatų kiekybinę turinio analizę buvo iš dalies patvirtinti abiejų perspektyvų postulatai, t.y. 

disertacijos empirinio tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad socialinių vertybių raiškos intensyvumas 

Lietuvos parlamentarų pasisakymuose atspindi tiek politin÷s ir socialin÷s struktūros kontekstų įtaką, 
tiek politikų manipuliacinius polinkius. 

2) Išanalizavus idealistin÷s perspektyvos postulatų, susijusių su politin÷s struktūros įtaka, 

pagrįstumą, nustatyti tokie priklausomyb÷s partijai poveikio socialinių vertybių raiškos 

intensyvumui Seimo narių pasisakymuose d÷sningumai: 

a) Politinio režimo takoskyros atžvilgiu Seimo nariai susiskirstę į dvi stovyklas: vienai iš jų 

priklauso dešiniosios (TS(LK), LPKTS ir LKDP-LKD), kitai – kairiosios (LDDP, LSDP, 

NS(SL)) ir liberalios (LCS, LLS, LiCS) partijos. Kaip ir prognozuota remiantis sovietinių 

režimų transformacijos logika, pirmosios grup÷s partijoms (kurios buvo aktyviausios senojo 

režimo griovimo šalinink÷s) priklausantys Seimo nariai santykinai dažniau apeliuoja į 
antisovietiškumo ir demokratijos vertybes. Tiesa, demokratijos vertyb÷ dažnai figūravo ir 

LDDP bei LSDP partijos atstovų diskursuose, tačiau šioms partijoms susijungus į vieną, 
demokratijos vertyb÷s raiškos intensyvumas sumaž÷jo. 

b) Ekonominių resursų perskirstymo dimensijos atžvilgiu išsiskyr÷ trys tendencijos: 

priklausomyb÷ liberaliai partijai (LCS, LLS, LiCS), kaip ir tik÷tasi, sąlygoja laisvosios 

rinkos ekonomikos vertybių akcentavimą; priklausomyb÷ LKDP-LKD arba LSDP lemia tai, 

kad akcentuojamos abiejuose takoskyros poliuose esančios vertyb÷s – ir laisvoji rinkos 

ekonomika, ir socialin÷ apsauga bei lygyb÷; priklausomyb÷ kitoms didžiosioms partijoms 

(LDDP, LSDP, NS(SL), TS(LK)) iš esm÷s niekaip neveikia socialinių vertybių raiškos 

parlamentarų pasisakymuose intensyvumo d÷sningumų. Kitų partijų atveju pasitvirtino 

H.Kitschelto suformuluota prognoz÷ (atsižvelgiant į buvusio režimo pobūdį ir „suder÷to 

pakto“ transformacijos logiką), kad dauguma partijų ekonominių resursų perskirstymo 

dimensijos atžvilgiu tur÷s ambivalentišką ideologiją, t.y. arba akcentuos abiejuose poliuose 

esančias vertybes, arba nei viename. Šiuo požiūriu Lietuvos politologų sp÷jimai apie 
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besiformuojančią pagrindinę socio-ekonomin÷s kair÷s ir dešin÷s takoskyrą tarppartin÷je 

konkurencijoje nepasitvirtino. 

c) Socialin÷s-kultūrin÷s takoskyros atveju atsiskleid÷ sud÷tingas vaizdas. Vieno šios 

takoskyros poliaus – socialinio liberalizmo – vertybių raiškos atžvilgiu partin÷s 

priklausomyb÷s įtaka yra minimali ir kontroversiška. Iš esm÷s nei vienos kair÷s arba 

liberalios partijos atstovai savo diskurse neakcentuoja socialinio liberalizmo, taigi 

nepasitvirtina daugelyje teorijų postuluojama hipotez÷, kad socialiniam liberalizmui 

atstovauja kairiosios ir liberalios partijos. Maža išimtis iš bendros taisykl÷s yra tik LSDP bei 

liberalai, kurie santykinai svariai pasisako už vieną iš keturių socialinio liberalizmo vertybių 

– decentralizaciją. Tuo tarpu, dešinioji partija (LKDP-LKD) pasirodo kaip partija, kurios 

nariai yra vos ne nuoseklūs socialiniai liberalai. Šiuo požiūriu nuo jos ne daug „atsilieka“ 

TSLK ir LPKTS. Kontroversiškumą pagilina kitame socialin÷s-kultūrin÷s dimensijos poliuje 

esančios socialinio autoritarizmo vertyb÷s. LKDP-LKD atstovai yra ir šių vertybių 

apologetai, beje, vieninteliai (išskyrus liberalus ir LSDP, kurie savo pasisakymuose 

akcentuoja viešąją tvarką ir kontrolę, taigi dar labiau „komplikuoja“ situaciją). Kitų dešin÷s 

partijų (TS(LK) ir LPKTS) atstovų pozicija socialinio autoritarizmo atžvilgiu 

ambivalentiška. Taigi empirinio tyrimo rezultatai paneigia H.Kitschelto prognozę, kad ši 

dimensija bus labiausiai partijų konkurencinę erdvę buvusiuose nacionaliniuose-

akomodaciniuose sovietiniuose režimuose struktūruojanti politinio konflikto ašis. 

d) Nacionalizmo-kosmopolitizmo dimensijos atžvilgiu rezultatai ir išvados panašios kaip ir 

socialin÷s-kultūrin÷s konkurencin÷s ašies atveju. Kosmopolitais Seime galima įvardinti 

LKDP-LKD atstovus, t.y. krikščionišką konservatyvią j÷gą reprezentuojančius Seimo 

narius. Nacionalizmui „nukreipiančių“ didžiųjų partijų Lietuvoje n÷ra. Dar daugiau, galima 

sakyti, kad visos jos yra antinacionalistin÷s (nors ir ne kosmopolitin÷s). Taigi paneigiami 

dažni visuomen÷s kritikų būgštavimai d÷l nacionalizmo tendencijų posovietin÷s 

visuomen÷se (žr., pavyzdžiui, Donskis, 1997; Tismaneanu, 2003 [1998]) – nacionalizmu 

pagrindin÷s Lietuvos partijos nepasižymi. 

e) Apibendrintai apie partin÷s priklausomyb÷s įtaką socialinių vertybių raiškai politiniame 

diskurse galima pasakyti tai, kad žinodami, kokiai partijai parlamentaras priklauso, mes 

geriau galime prognozuoti, kokias vertybes min÷ti jis vengs, nei tai – kokias akcentuos. 

Tai rodo tas faktas, kad dauguma koeficientų regresijos lygtyse yra neigiami arba statistiškai 

reikšmingai nesiskiria nuo nulio. „Teigiama“ prasme galime prognozuoti tik tai, kad 

liberalių partijų atstovai Seime santykinai dažniau nei kitoms partijoms priklausantys 

parlamentarai apeliuos į laisvosios rinkos ekonomikos, decentralizacijos ir viešosios tvarkos 
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bei kontrol÷s vertybes, LKDP-LKD nariai – į demokratijos, laisvosios rinkos ekonomikos, 

socialin÷s apsaugos, socialin÷s lygyb÷s, teisių ir laisv÷s, teisin÷s valstyb÷s, pilietiškumo, 

moralumo, tradicijų laikymosi, gamtosaugos ir kultūrinio pliuralizmo vertybes, o TS(LK) 

atstovai – į antisovietiškumo, demokratijos, pilietiškumo ir decentralizacijos vertybes. 

Atkreiptinas d÷mesys į tai, kad priklausymas kairiajai partijai, kurios paskutiniais metais 

sudaro valdančiąją koaliciją (LSDP-LDDP ar NS(SL)) neturi jokio „teigiamo“ efekto. Tokie 

rezultatai byloja apie tai, kad Lietuvos partijų politin÷s ideologijos menkai įsišaknijusios 

Seimo narių (partijų elito!) sąmon÷je, taigi partijų programos jiems greičiausiai t÷ra tik 

patogūs ideologinių šūkių rinkiniai. 

3) Socialin÷s struktūros analiz÷ parod÷, kad Seimo nariai yra gana homogeniška grup÷. Tai 

daugiausiai lietuviai vyrai, turintys aukštąjį išsimokslinimą bei patekę į parlamentą iš aukštesnių 

visuomen÷s sluoksnių. Tačiau esama ir tokių bruožų, kurie šią grupę daro nevienalyte. Visų pirma, 

tai parlamentarų amžius ir išsimokslinimo pobūdis. Taip pat galima išskirti kai kurias Seimo narių 

socialinių ir demografinių charakteristikų kitimo tendencijas: dominuojančia grupe pagal amžių 

tampa gimusieji 1951-1960 m., taigi – grynai sovietiniu brežneviniu laikotarpiu susiformavusi 

karta. Tuo tarpu, iš aktyvios parlamentin÷s politikos traukiasi karta, tur÷jusi gyvenimo ikisovietin÷je 

santvarkoje patirties (gimusieji iki 1941 m.). Be to, ima vyrauti parlamentarai, kurie į Seimą 

patenka iš aukščiausiųjų (elitinių) visuomen÷s sluoksnių. Galiausiai, mažiau į Seimą išrenkama 

asmenų, tur÷jusių aukštą socialinį statusą sovietiniame režime (nomenklatūros atstovų) arba nuo jo 

tiesioginiai nukent÷jusių. Taigi Seimo narių socialin÷ kilm÷ kinta homogenizacijos ir išskirtinumo 

visuomen÷s atžvilgiu linkme, kas patvirtina C.W.Millso, G.W.Domhoffo ir kitų marksistų teiginius, 

kad elitui (taip pat ir politiniam) priklauso išskirtiniai savo socialine kilme asmenys. 

4) Socialin÷ struktūra turi santykinai daug įtakos socialinių vertybių raiškai parlamentarų 

pasisakymuose, kas n÷ra būdinga politinio elito atstovams Vakarų šalyse. Ten pagrindin÷ skiriamoji 

charakteristika yra partin÷ priklausomyb÷, ir tik po to politikai diferencijuojasi pagal socializacijos 

patirtis, pavyzdžiui, socialinį statusą iki patekimo į parlamentą (žr. Farlie ir Budge, 1974; Barton, 

1985). Nors Lietuvos Seimo narių politin÷ struktūra ypatingai nevaržo (žr. išvadą 3e), o visų 

socialinis statusas iki patekimo į parlamentą yra santykinai aukštas, poveikį socialinių vertybių 

raiškai daro kitos socialin÷s ir demografin÷s charakteristikos: lytis, amžius, tautyb÷, išsimokslinimo 

pobūdis ir socialinis statusas sovietiniame režime: 

a) Moterys, viena vertus, pasisakydamos Seime akcentuoja tradicines vertybes – moralumą, 
tradicijų laikymąsi, socialinę apsaugą bei lygybę. Tačiau kita vertus, dažniau nei vyrai savo 

pasisakymuose mini ir socialinio liberalizmo – teisių ir laisv÷s bei teisin÷s valstyb÷s – bei 

laisvosios rinkos ekonomikos vertybes. Taigi galime sakyti, kad tradicinis – glob÷jos ir 
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moralin÷s atramos – moters vaidmuo teb÷ra aiškiai išreikštas diskurse (socialiniai reikalai, 

šeimos ir vaikų problemos Lietuvos parlamente paprastai patikimos moterims), nors 

pastebima ir moterų diskurso femininizacija (t.y. akcentuojamas socialinis liberalizmas). 

b) Amžiaus įtaka socialinių vertybių raiškai parlamento debatuose iš esm÷s patvirtina teorijų, 

kalbančių apie vyresn÷s kartos konservatyvumą, teisingumą. Vyresnieji Seimo nariai 

santykinai labiau nei jaunesnieji akcentuoja socialinę lygybę, moralumą, tradicijų laikymąsi, 

bei nacionalizmo vertybes, o jaunesnieji liberalias vertybes – laisvosios rinkos ekonomiką, 
teises ir laisves bei decentralizaciją. Be to, pasitvirtino prielaida apie tai, kad sovietin÷s 

sistemos įvedimo Lietuvoje žiaurumus patyrę asmenys yra labiau nei v÷lesn÷s kartos 

atstovai linkę pasmerkti buvusią santvarką ir akcentuoti antisovietiškumą. Kita vertus, 

remiantis R.Ingleharto postuluojama vertybių raidos teorija dar negalima teigti, kad jaunoji 

karta Seime pasižymi pilnai pomaterialistin÷mis vertyb÷mis (jaunesnieji pasisakydami 

neakcentuoja kosmopolitinių vertybių, nors, kaip jau min÷ta, dažniau nei vyresnioji karta 

apeliuoja į socialinį liberalizmą). 
c) Tautyb÷s poveikis apeliavimo į socialines vertybes dažnumui politiniame diskurse 

pasireiškia tuo, kad kitataučiai savo diskursuose akcentuoja kultūrinį pliuralizmą, teises ir 

laisves, decentralizaciją bei tautiškumą. Viena vertus, tai atspindi jų siekį užsitikrinti savo, 

kaip mažumos, teises ir autonomiją bei pl÷sti savivaldą. Iš kitos pus÷s, kitataučiai Seimo 

nariai neatmeta kultūrin÷s tapatyb÷s puosel÷jimo id÷jų, nes jiems svarbus ir tautiškumas. 

d) Išanalizavus išsimokslinimo pobūdžio įtaką socialinių vertybių raiškos politiniame diskurse 

intensyvumui pasirod÷, kad humanitarinių ir socialinių mokslų srities aukštąjį 
išsimokslinimą įgiję asmenys atspindi prototipinio disidento nacionaliniame-

akomodaciniame sovietiniame režime vaizdinį. Tokie asmenys sudar÷ opozicinį frontą, o 

v÷liau įkūr÷ „posąjūdines“ partijas, kurios pasižym÷jo socialiniu autoritarizmu, 

nacionalizmu, aršia buvusio režimo kritika, o ekonominių resursų perskirstymo prasme 

laik÷si ambivalentiškos pozicijos. Būtent tokios vertyb÷s dominuoja humanitarų 

pasisakymuose Seime. Šių vertybių akcentavimas atspindi ir prototipinį Rytų Europos 

tradicijai priskiriamo inteligento vaizdinį, kuriame dominuoja susirūpinimas nepriklausoma 

ir išdidžia šalies bei tautos raida, siekis nustatin÷ti moral÷s kriterijų atskaitos taškus bei 

saugoti tautos tradicijas, o taip pat amžina kova su „užgrob÷jais“ (tikrais arba potencialiais). 

e) Ištyrus socialinio statuso buvusiame režime poveikį socialinių vertybių raiškos politiniame 

diskurse intensyvumui pasirod÷, kad šio kintamojo įtaka yra išskydusi ir sunku įžvelgti 

aiškias tendencijas. Atkreiptinas d÷mesys į tai, kad tiesiogin÷ sovietinio režimo persekiojimo 

patirtis n÷ra lemiamas veiksnys didesniam antisovietiškumo akcentavimui. Šiuo atveju 
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svarbesnis veiksnys yra amžius: kaip jau min÷ta vyresnioji karta pasižymi griežta 

antisovietine laikysena. 

5) Atlikus empirinę analizę pasirod÷, kad kritin ÷s perspektyvos šalininkų įžvalgos santykinai gerai 

tinka Lietuvos kontekstui. Manipuliaciniai politikų polinkiai socialinių vertybių atžvilgiu yra 

gana giliai įsišakniję. Valdančiosios daugumos partijoms nepriklausantys Seimo nariai linkę 

dramatizuoti situaciją ir demonizuoti pozicijos atstovų veiklos programas. Tam pasitelkiamas gana 

platus spektras socialinių vertybių: manipuliacin÷s tendencijos nustatytos dešimties (iš tirtų 17) 

socialinių vertybių atveju. Maža to, pasitvirtino daugelis hipotetizuotų ryšių: apeliavimo į 
antisovietiškumo, demokratijos, socialinio autoritarizmo ir nacionalizmo vertybes intensyvumas 

Seimo debatuose priklaus÷ nuo politiko statuso valdančiosios daugumos atžvilgiu. Analiz÷ įgalino 

išskirti pagrindinius šaltinius, lemiančius manipuliacines tendencijas socialinių vertybių raiškos 

Lietuvos politiniame diskurse atžvilgiu. Visų pirma, tai su aktualiausiomis, visuomen÷s požiūriu, 

Lietuvos valstyb÷s gyvenimo problemomis susijusios vertyb÷s – socialinis autoritarizmas ir 

socialin÷ lygyb÷. Be to, manipuliuojama ir „šventomis“, su nepriklausomyb÷s atgavimu 

susijusiomis vertyb÷mis – antisovietiškumu, demokratija bei nacionalizmu. Taigi „vyraujančioje“ 

Lietuvos ideologijoje dominuoja socialinę nelygybę išgyvendinusios, griežtai tvarkomos, moralios, 

tradicijas gerbiančios, tautiškumą saugančios, (Donskis, 1997; Tismaneanu, 2003 [1998])  išoriškai 

saugios valstyb÷s vizija. Be to, jai priskirtinos ir aplinkosaugos bei tarptautin÷s taikos ir 

bendradarbiavimo vertyb÷s. Pastarosios d÷l to, kad atspindi Lietuvos valstyb÷s tarptautinius įsipareigojimus. 
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A. SOCIALINI Ų VERTYBI Ų RAIŠKOS INTENSYVUMO SEIMO DEBATUOSE TYRIMO 

ŽODYNAS 

Antisovietiškumas: 

001 u 'soviet' 
001 u ' ssrs ' 
001 u ' tsrs ' 
001 u ' ltsr ' 
001 u ' lssr ' 
001 u 'tarybin' 
001 u 'tarybuq lietuv' 
001 u 'tarybuq saqjung' 
001 u 'tarybuq valdzw' 
001 u 'komunist' 
001 u 'komunizm' 
001 u ' tskp ' 
001 u ' lkp ' 
001 u 'kompart' 
001 u ' socialistin' 
001 u ' socialistiswk' 
001 u ' socializm' 
001 u 'bolswevik' 
001 uc' lenin' 
001 uc'stalin' 
001 uc' brezwnev' 
001 u 'marks' 
001 u 'engels' 
001 u ' kgb ' 
001 u 'kagewbis' 
001 u 'kolabora' 
001 u ' partin* mokykl' 
001 uc' partin* *mokykl' 
001 u ' koluwk' 
001 u 'totalitar' 

Decentralizacija: 

001 u 'decentraliz' 
001 u 'bendruomeniswk' 
001 u 'subsidiar' 
001 uc'savivald* teisews ' 
001 u 'savivald* teisiuq ' 
001 u 'savivald* teisewm' 
001 u 'savivald* teises ' 
001 uc'teis* savivald' 
001 uc'savivald* laisv' 
001 uc'laisv* savivald' 
001 u 'savivald* savarankiswk' 
001 u 'savarankiswk* savivald' 
001 u 'savivald* iniciatyv' 
001 u 'iniciatyv* savivald' 
001 u 'maksimal* savivald' 
001 u 'savivald* maksimal' 
001 uc'plewt* savivald' 
001 uc'savivald* plewt' 
001 uc'savivald* vaidm' 
001 uc'siaur* savivald' 
001 u 'savivald* siaurin' 
001 u 'stiprin* savivald' 

 
 
 
001 u 'savivald* stiprin' 
001 u 'silpnin* savivald' 
001 u 'savivald* silpnin' 
001 u 'vietos valdzw* teisews ' 
001 u 'vietos valdzw* teisiuq ' 
001 u 'vietos valdzw* teisewm' 
001 u 'vietos valdzw* teises ' 
001 uc'teis* vietos valdzw' 
001 u 'vietos valdzw* laisv' 
001 u 'laisv* vietos valdzw' 
001 u 'vietos valdzw* savarankiswk' 
001 u 'savarankiswk* vietos valdzw' 
001 u 'vietos valdzw* iniciatyv' 
001 u 'iniciatyv* vietos valdzw' 
001 u 'bendruomen* teisews ' 
001 u 'bendruomen* teisiuq ' 
001 u 'bendruomen* teisewm' 
001 u 'bendruomen* teises ' 
001 uc'teis* bendruomen' 
001 uc'bendruomen* laisv' 
001 uc'laisv* bendruomen' 
001 u 'bendruomen* savarankiswk' 
001 u 'savarankiswk* bendruomen' 
001 u 'bendruomen* iniciatyv' 
001 u 'iniciatyv* bendruomen' 
001 uc'plewt* bendruomen' 
001 uc'bendruomen* plewt' 
001 uc'bendruomen* vaidm' 
001 uc'gyventoj* savarankiswk' 
001 uc'gyventoj* *savarankiswk' 
001 uc'savarankiswk* gyventoj' 
001 uc'savarankiswk* *gyventoj' 
001 u 'seniuwn* teisews ' 
001 u 'seniuwn* teisiuq ' 
001 u 'seniuwn* teisewm' 
001 u 'seniuwn* teises ' 
001 uc'teis* seniuwn' 
001 uc'seniuwn* laisv' 
001 uc'laisv* seniuwn' 
001 u 'seniuwn* savarankiswk' 
001 u 'savarankiswk* seniuwn' 
001 u 'seniuwn* iniciatyv' 
001 u 'iniciatyv* seniuwn' 
001 uc'seniuwn* vaidm' 
001 uc'plewt* seniuwn' 
001 uc'seniuwn* plewt' 
001 u 'vietin* iniciatyv' 
001 u 'vietos iniciatyv' 
001 uc' savivald* perkel' 
001 uc' savivald* perkewl' 
001 uc' savivald* perim' 
001 uc' savivald* perewm' 
001 uc' savivald* perduo' 
001 uc' savivald* perdav' 
001 uc' savivald* deleguo' 
001 uc' savivald* delegav' 
001 uc' savivald* atiduo' 
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001 uc' savivald* atidav' 
001 uc' savivald* suteik' 
001 uc' savivald* priskir' 
001 uc' savivald* paskir' 
001 uc'perkel* savivald' 
001 uc'perkewl* savivald' 
001 uc'perim* savivald' 
001 uc'perewm* savivald' 
001 uc'perduo* savivald' 
001 uc'perdav* savivald' 
001 uc'deleguo* savivald' 
001 uc'delegav* savivald' 
001 uc'atiduo* savivald' 
001 uc'atidav* savivald' 
001 uc'suteik* savivald' 
001 uc'priskir* savivald' 
001 uc'paskir* savivald' 
001 uc' vietos valdzw* perkel' 
001 uc' vietos valdzw* perkewl' 
001 uc' vietos valdzw* perim' 
001 uc' vietos valdzw* perewm' 
001 uc' vietos valdzw* perduo' 
001 uc' vietos valdzw* perdav' 
001 uc' vietos valdzw* deleguo' 
001 uc' vietos valdzw* delegav' 
001 uc' vietos valdzw* atiduo' 
001 uc' vietos valdzw* atidav' 
001 uc' vietos valdzw* suteik' 
001 uc' vietos valdzw* priskir' 
001 uc' vietos valdzw* paskir' 
001 uc'perkel* vietos valdzw' 
001 uc'perkewl* vietos valdzw' 
001 uc'perim* vietos valdzw' 
001 uc'perewm* vietos valdzw' 
001 uc'perduo* vietos valdzw' 
001 uc'perdav* vietos valdzw' 
001 uc'deleguo* vietos valdzw' 
001 uc'delegav* vietos valdzw' 
001 uc'atiduo* vietos valdzw' 
001 uc'atidav* vietos valdzw' 
001 uc'suteik* vietos valdzw' 
001 uc'priskir* vietos valdzw' 
001 uc'paskir* vietos valdzw' 
001 uc' bendruomen* perkel' 
001 uc' bendruomen* perkewl' 
001 uc' bendruomen* perim' 
001 uc' bendruomen* perewm' 
001 uc' bendruomen* perduo' 
001 uc' bendruomen* perdav' 
001 uc' bendruomen* deleguo' 
001 uc' bendruomen* delegav' 
001 uc' bendruomen* atiduo' 
001 uc' bendruomen* atidav' 
001 uc' bendruomen* suteik' 
001 uc' bendruomen* priskir' 
001 uc' bendruomen* paskir' 
001 uc'perkel* bendruomen' 
001 uc'perkewl* bendruomen' 
001 uc'perim* bendruomen' 
001 uc'perewm* bendruomen' 
001 uc'perduo* bendruomen' 
001 uc'perdav* bendruomen' 
001 uc'deleguo* bendruomen' 

001 uc'delegav* bendruomen' 
001 uc'atiduo* bendruomen' 
001 uc'atidav* bendruomen' 
001 uc'suteik* bendruomen' 
001 uc'priskir* bendruomen' 
001 uc'paskir* bendruomen' 
001 uc' seniuwn* perkel' 
001 uc' seniuwn* perkewl' 
001 uc' seniuwn* perim' 
001 uc' seniuwn* perewm' 
001 uc' seniuwn* perduo' 
001 uc' seniuwn* perdav' 
001 uc' seniuwn* deleguo' 
001 uc' seniuwn* delegav' 
001 uc' seniuwn* atiduo' 
001 uc' seniuwn* atidav' 
001 uc' seniuwn* suteik' 
001 uc' seniuwn* priskir' 
001 uc' seniuwn* paskir' 
001 uc'perkel* seniuwn' 
001 uc'perkewl* seniuwn' 
001 uc'perim* seniuwn' 
001 uc'perewm* seniuwn' 
001 uc'perduo* seniuwn' 
001 uc'perdav* seniuwn' 
001 uc'deleguo* seniuwn' 
001 uc'delegav* seniuwn' 
001 uc'atiduo* seniuwn' 
001 uc'atidav* seniuwn' 
001 uc'suteik* seniuwn' 
001 uc'priskir* seniuwn' 
001 uc'paskir* seniuwn' 

Demokratija: 

001 u 'demokratij' 
001 u ' demokratiswk' 
001 u ' nedemokratiswk' 
001 u ' pseudodemokratiswk' 
001 u ' antidemokratiswk' 
001 u ' demokratini' 
001 u ' nedemokratini' 
001 u ' pseudodemokratini' 
001 u ' antidemokratini' 
001 u ' demokratine' 
001 u ' nedemokratine' 
001 u ' pseudodemokratine' 
001 u ' antidemokratine' 
001 u ' demokratewj' 
001 u ' absoliutizm' 
001 u ' absoliu* valdzw' 
001 uc' absoliu* *valdzw' 
001 uc'telk* valdzw' 
001 uc'telk* *valdzw' 
001 uc' valdzw* koncentr' 
001 uc' valdzw* *koncentr' 
001 uc'koncentr* valdzw' 
001 uc'koncentr* *valdzw' 
001 u 'autokrat' 
001 u ' vienvald' 
001 u ' vienasmen' 
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Gamtosauga: 

001 u 'ekolog' 
001 u ' ekosist' 
001 u ' aplinkos apsaug' 
001 u ' aplinkosaug' 
001 u ' aplink* saugo' 
001 u ' aplink* iswsaug' 
001 u 'saugo* aplinka ' 
001 uc'saugo* *aplinka ' 
001 u 'saugo* aplinkos ' 
001 uc'saugo* *aplinkos ' 
001 u 'saugo* aplinkai ' 
001 uc'saugo* *aplinkai ' 
001 u 'saugo* aplinkaq ' 
001 uc'saugo* *aplinkaq ' 
001 uc'aplinkos kokyb' 
001 u 'poveik* aplinkai' 
001 u ' augal* apsaug' 
001 uc' augal* *apsaug' 
001 u 'gyvuwn* apsaug' 
001 u 'gyvuwn* glob' 
001 u ' atmosferos apsaug' 
001 u ' oro apsaug' 
001 u ' vanden* apsaug' 
001 u 'juros apsaug' 
001 u ' miswko apsaug' 
001 u ' miswkuq apsaug' 
001 u ' miswko iswsaugo' 
001 u ' miswkuq iswsaug' 
001 u 'gamtosaug' 
001 u 'gamtos apsaug' 
001 u ' gamt* saugo' 
001 u ' gamt* iswsaug' 
001 u 'saugo* gamta ' 
001 uc'saugo* *gamta ' 
001 u 'saugo* gamtos ' 
001 uc'saugo* *gamtos ' 
001 u 'saugo* gamtai ' 
001 uc'saugo* *gamtai ' 
001 u 'saugo* gamtaq ' 
001 uc'saugo* *gamtaq ' 
001 u 'natuwral* gamt' 
001 u 'laukin* gamt' 
001 u ' vandenval' 
001 u ' vandens valym' 
001 u 'nutekam* vanden' 
001 u ' nuotek' 
001 u ' ozon' 
001 uc'tersw' 
001 u ' tarswa ' 
001 u ' tarswos ' 
001 u ' tarswai ' 
001 u ' tarswaq ' 
001 u ' tarswoje ' 
001 u ' tarswus ' 
001 u ' tarswaus ' 
001 u ' tarswiam' 
001 u ' tarswuq ' 
001 u ' tarswiu ' 
001 u ' tarswuws ' 
001 u ' tarswiuq ' 

001 u ' tarswiem' 
001 u ' tarswius ' 
001 u ' tarswiais ' 
001 u ' tarswiuose ' 
001 u ' tarswi ' 
001 u ' tarswios ' 
001 u ' tarswiai ' 
001 u ' tarswiaq ' 
001 u ' tarswia ' 
001 u ' tarswioj' 
001 u ' tarswiuq ' 
001 u ' tarswiom' 
001 u ' tarswias ' 
001 u ' tarswiose ' 
001 u ' chemikal' 
001 u ' pesticid' 
001 u 'toksiswk' 
001 u 'toksin' 
001 u ' radiaci' 
001 u ' ruwgswtewj' 
001 u ' absorbent' 
001 u ' orimuls' 
001 u ' cwernobyl' 
001 u ' atliekos ' 
001 u ' atliekuq ' 
001 u ' atliekom' 
001 u ' atliekas ' 
001 u ' atliekose ' 
001 u ' saqvartyn' 
001 uc'nioko' 
001 u 'kraswtovaizd' 
001 uc' iqvairov' 
001 u 'saugom* teritor' 

Teis÷s ir laisv÷s: 

001 u 'zwmog* teis' 
001 u 'zwmon* teis' 
001 u 'pilie* teis' 
001 u 'gyventoj* teis' 
001 u 'konstitucin* teisew ' 
001 u 'konstitucin* teisews ' 
001 u 'konstitucin* teisei ' 
001 u 'konstitucin* teiseq ' 
001 u 'konstitucin* teise ' 
001 u 'konstitucin* teisiuq ' 
001 u 'konstitucin* teisewms ' 
001 u 'konstitucin* teises ' 
001 u 'konstitucin* teisewmis ' 
001 u ' pasirink* teis' 
001 u 'teis* pasirink' 
001 u 'teis* rinktis ' 
001 u ' rinkim* teis' 
001 u 'teis* rinkti ' 
001 u 'teis* buwti iswrinkt' 
001 u 'teis* reikswti' 
001 u 'teis* *reikswti' 
001 u 'teisews saug' 
001 u 'teisews apsaug' 
001 u 'teisiuq saug' 
001 u 'teisiuq apsaug' 
001 u 'teisewms saug' 
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001 u 'teisewms apsaug' 
001 u 'teises saug' 
001 u 'teises apsaug' 
001 u 'saug* teis' 
001 u 'teis* gerb' 
001 u 'gerb* teis' 
001 u 'pagarb* teis' 
001 u 'teisews gyn' 
001 u 'teisews gin' 
001 u 'teisiuq gyn' 
001 u 'teisiuq gin' 
001 u 'teisewms gyn' 
001 u 'teisewms gin' 
001 u 'teises gyn' 
001 u 'teises gin' 
001 u 'gyn* teis' 
001 u 'gin* teis' 
001 u 'teisews garant' 
001 u 'teisiuq garant' 
001 u 'teisewms garant' 
001 u 'teises garant' 
001 u 'garant* teis' 
001 u 'teisews iqgyvendin' 
001 u 'teisiuq iqgyvendin' 
001 u 'teisewms iqgyvendin' 
001 u 'teises iqgyvendin' 
001 u 'iqgyvendin* teis' 
001 u 'teisews realiz' 
001 u 'teisiuq realiz' 
001 u 'teisewms realiz' 
001 u 'teises realiz' 
001 u 'realiz* teis' 
001 u 'teisews uzwtikrin' 
001 u 'teisiuq uzwtikrin' 
001 u 'teisewms uzwtikrin' 
001 u 'teises uzwtikrin' 
001 u 'uzwtikrin* teis' 
001 u ' teisews varzw' 
001 u ' teisews suvarzw' 
001 u ' teisiuq varzw' 
001 u ' teisiuq suvarzw' 
001 u ' teisewms varzw' 
001 u ' teisewms suvarzw' 
001 u ' teises varzw' 
001 u ' teises suvarzw' 
001 u ' teisews pazwei' 
001 u ' teisiuq pazwei' 
001 u ' teises pazwei' 
001 u 'pazwei* teisews ' 
001 u 'pazwei* teisiuq ' 
001 u 'pazwei* teises ' 
001 u 'zwmog* laisv' 
001 u 'laisv* zwmog' 
001 u 'pilie* laisv' 
001 u 'laisv* pilie' 
001 u 'asmen* laisv' 
001 u 'individ* laisv' 
001 u 'laisv* individ' 
001 u 'laisv* vertyb' 
001 u 'pagrindin* laisv'  
001 u 'visuomen* laisv' 
001 u 'laisv* visuomen' 
001 u 'laisv* pasaul' 

001 u 'gyven* laisv' 
001 u 'laisv* veik' 
001 u 'veik* laisv' 
001 u 'konstituc* laisv' 
001 u ' pasirink* laisv' 
001 u 'laisv* pasirink' 
001 u ' pasirinkim* galimyb' 
001 u 'galimyb* rink' 
001 u 'informa* laisv' 
001 u 'sprendim* laisv' 
001 u 'laisv* sprendim' 
001 u 'laisv* vali'  
001 u 'laisv* inform' 
001 u 'spaudos laisv' 
001 u 'laisv* spaud' 
001 u 'zwodzwio laisv' 
001 u 'laisv* zwod' 
001 u 'zwurnalist* laisv' 
001 u 'zwiniasklaid* laisv' 
001 u 'laisv* zwiniasklaid' 
001 u ' rinkim* laisv' 
001 u 'laisv* kilno' 
001 u 'judewjim* laisv' 
001 u 'laisv* judew' 
001 u 'susirinkim* laisv' 
001 u 'susivien* laisv' 
001 u 'laisv* vienytis' 
001 u 'laisv* organizuotis' 
001 u 'laisv* burtis' 
001 u 'iqsitikinim* laisv' 
001 u 'relig* laisv' 
001 u 'saqzwin* laisv' 
001 u 'tikewjim* laisv' 
001 u 'minties laisv' 
001 u 'mincwiuq laisv' 
001 u 'laisv* mint' 
001 u 'laisv* mincw' 
001 u 'nuomon* laisv' 
001 u 'laisv* reikswti' 
001 u 'laisv* *reikswti' 
001 u 'saviraiswk* laisv' 
001 u 'iswraiswk* laisv' 
001 u 'kuwryb* laisv' 
001 u 'akademin* laisv' 
001 u 'moksl* laisv' 
001 u 'meno laisv' 
001 u 'menuq laisv' 
001 u 'menin* laisv' 
001 u 'kultuwr* laisv' 
001 u 'laisv* saug' 
001 u 'saug* laisv' 
001 u 'laisv* gerb' 
001 u 'gerb* laisv' 
001 u 'pagarb* laisv' 
001 u 'laisv* gyn' 
001 u 'gyn* laisv' 
001 u 'laisv* gin' 
001 u 'gin* laisv' 
001 u 'laisv* garant' 
001 u 'garant* laisv' 
001 u 'laisv* iqgyvendin' 
001 u 'iqgyvendin* laisv' 
001 u 'laisv* realiz' 
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001 u 'realiz* laisv' 
001 u 'laisv* uzwtikrin' 
001 u 'uzwtikrin* laisv' 
001 u ' laisv* varzw' 
001 u ' laisv* suvarzw' 
001 u 'varzw* laisv' 
001 u ' laisv* pazwei' 
001 u 'pazwei* laisv' 
001 u 'savarank* veik' 
001 u 'veik* savarank' 
001 u 'zwmon* savarankiswk' 
001 u 'zwmog* savarankiswk' 
001 u 'savarankiswk* zwmon' 
001 u 'savarankiswk* zwmog' 
001 u 'asmen* autonomij' 
001 u 'zwmog* orum' 
001 u 'zwmon* orum' 
001 u 'asmen* orum' 
001 u 'zwmogiswk* garb' 
001 u 'pagarb* zwmog' 
001 u 'pagarb* zwmon' 
001 u 'pagarb* asmen' 
001 u 'pagarb* kit* nuomon' 
001 u 'gerb* kit* nuomon' 
001 u 'buwst* neliecw' 
001 u 'asmen* neliecw' 
001 u 'asmuo neliecw' 
001 u 'turt* neliecw' 
001 u 'nuosavyb* neliecw' 
001 u 'privat* gyvenim' 
001 u 'privat* pilie* gyvenim' 
001 u 'privat* asmen* gyvenim' 
001 u 'privat* zwmo* gyvenim' 
001 u 'zwmog* neliecw' 
001 u 'zwmon* neliecw' 
001 u 'pilie* neliecw' 
001 u 'asmen* privatum' 
001 u 'zwmog* privatum' 
001 u 'zwmon* privatum' 
001 u 'pilie* privatum' 
001 u 'teis* iq privatum' 
001 u 'privatum* teis' 
001 u 'saug* privatum' 
001 u 'privatum* apsaug' 
001 u 'asmen* duomen* apsaug' 
001 u 'apsaug* asmen* duomen' 
001 u 'pilie* duomen* apsaug' 
001 u 'apsaug* pilie* duomen' 

Kult ūrinis pliuralizmas: 

001 u 'pliurali' 
001 uc'iqvairov' 
001 u 'tolerancij' 
001 u 'tolerantiswk' 
001 u 'daugiakultuwr' 
001 u 'multikultuwr' 
001 u 'cenzuwra' 
001 u 'cenzuwro' 
001 uc'cenzuwru' 
001 u 'swovinizm' 
001 u 'swovinist' 

001 u 'swoviniscw' 
001 u 'nacionalizm' 
001 u 'nacionalist' 
001 u 'nacionaliscw' 
001 u 'antisemit' 
001 u 'holokaust' 
001 u 'fundamentalizm' 
001 u 'fundamentalist' 
001 u 'fundamentaliscw' 
001 u 'religin* nesantaik' 
001 u 'rasin* nesantaik' 
001 u 'tautin* nesantaik' 
001 u 'etnin* nesantaik' 
001 u 'religin* neapykant' 
001 u 'rasin* neapykant' 
001 u 'tautin* neapykant' 
001 u 'etnin* neapykant' 
001 u 'religin* nepakant' 
001 u 'rasin* nepakant' 
001 u 'tautin* nepakant' 
001 u 'etnin* nepakant' 
001 u 'religin* konflikt' 
001 u 'rasin* konflikt' 
001 u 'tautin* konflikt' 
001 u 'etnin* konflikt' 
001 u 'religin* nesutar' 
001 u 'rasin* nesutar' 
001 u 'tautin* nesutar' 
001 u 'etnin* nesutar' 
001 u 'religin* skirtum' 
001 u 'rasin* skirtum' 
001 u 'tautin* skirtum' 
001 u 'etnin* skirtum' 
001 u 'etnin* valym' 
001 u 'tautin* valym' 
001 u 'rasin* grynum' 
001 u 'tautin* grynum' 
001 u 'etnin* grynum' 
001 uc' kitatau' 
001 uc' kitatik' 
001 u 'kitamint' 
001 u 'kitamincw' 
001 u ' tautin* bendr'  
001 u ' tautin* mazwum' 
001 u ' tautin* grup' 
001 u ' tautin* kilm' 
001 u ' tautin* priklausomyb' 
001 u ' etnin* mazwum' 
001 u ' etnin* bendr' 
001 u ' etnin* grup' 
001 u ' etnin* kilm' 
001 u ' etnin* priklausomyb' 
001 u ' etnin* tapat' 
001 u ' religin* tapat' 
001 u ' religin* bendr' 
001 u ' religin* grup' 

Laisvoji rinkos ekonomika: 

001 u 'privat* nuosavyb' 
001 u 'privacw* nuosavyb' 
001 u 'nuosavyb* laisv' 
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001 u 'privat* kapital' 
001 uc'privat* *kapital' 
001 u 'privat* versl' 
001 u 'privat* uwk' 
001 u 'privat* sektor' 
001 u 'privat* iqstaig' 
001 u 'privat* savinink' 
001 u 'privat* mokykl' 
001 u 'privat* aukswt* mokykl' 
001 u 'privat* moksl' 
001 u 'privat* aukswt* moksl' 
001 u 'privat* medicin' 
001 u 'privat* pensij* fond' 
001 u 'privacw* kapital' 
001 u 'privacw* versl' 
001 u 'privacw* uwk' 
001 u 'privacw* sektor' 
001 u 'privacw* iqstaig' 
001 u 'privacw* savinink' 
001 u 'privacw* mokykl' 
001 u 'privacw* aukswt* mokykl' 
001 u 'privacw* moksl' 
001 u 'privacw* aukswt* moksl' 
001 u 'privacw* medicin' 
001 u 'privacw* pensij* fond' 
001 u 'privacw* rankos ' 
001 u 'privacw* rankuq ' 
001 u 'privacw* rankom' 
001 u 'privacw* rankas ' 
001 u 'privacw* rankose ' 
001 u 'funkcij* privatiz' 
001 uc'funkcij* *privatiz' 
001 uc'privatiz* funkcij' 
001 uc'privatiz* *funkcij' 
001 u 'uwkin* laisv' 
001 u 'laisv* uwkin' 
001 uc'laisv* *uwkin' 
001 u 'versl* laisv' 
001 u 'laisv* versl' 
001 u 'konkur* laisv' 
001 u 'laisv* konkur' 
001 u 'prek* laisv' 
001 u 'laisv* prek' 
001 u 'laisv* paslaug' 
001 u 'laisv* kapital' 
001 u 'ekonomin* laisv' 
001 u 'laisv* ekonomik' 
001 u 'laisva rinka' 
001 u 'laisvos rinkos' 
001 u 'laisvai rinkai' 
001 u 'laisvaq rinkaq' 
001 u 'laisvoji rinka' 
001 u 'laisvosios rinkos' 
001 u 'laisvajai rinkai' 
001 u 'laisvaqjaq rinkaq' 
001 u 'laisvaqja rinkaq' 
001 u 'laisv* dispon' 
001 u 'dispon* laisv' 
001 u 'rinkos ekonomik' 
001 u 'rinkos princip' 
001 u 'uwkin* iniciatyv' 
001 u 'versl* iniciatyv' 
001 u 'iniciatyv* versl' 

001 u 'kolektyviza' 
001 u 'kolektyvizuo' 
001 u 'nacionaliza' 
001 u 'nacionalizuo' 
001 uc'rink* reguliav' 
001 uc'rink* reguliuo' 
001 uc'reguliav* rink' 
001 uc'reguliuo* rink' 
001 uc' uwk* reguliav' 
001 uc' uwk* reguliuo' 
001 uc'reguliav* uwk' 
001 uc'reguliuo* uwk' 
001 u 'versl* suvarzw' 
001 u 'versl* varzw' 
001 u 'suvarzw* versl' 
001 u ' varzw* versl' 
001 u 'nevarzw* versl' 
001 u 'nesuvarzw* versl' 

Moralumas: 

001 u ' dorov' 
001 u ' antidorov' 
001 u ' nedor' 
001 u ' dora ' 
001 u ' doros ' 
001 u ' dorai ' 
001 u ' doraq ' 
001 u ' doroj' 
001 u ' doras ' 
001 u ' doro ' 
001 u ' doram' 
001 u ' doru ' 
001 u ' dori ' 
001 u ' doruq ' 
001 u ' doriem' 
001 u ' dorus ' 
001 u ' dorais ' 
001 u ' doruos' 
001 u ' dorom' 
001 u ' dorose ' 
001 u 'moral' 
001 u ' dvasin* atgimim' 
001 uc' dvasin* *atgimim' 
001 u ' dvasin* tobul' 
001 uc' dvasin* *tobul' 
001 u ' universal* norm' 
001 uc' universal* *norm' 
001 u ' bendr* norm' 
001 uc' bendr* *norm' 
001 u ' visuotin* norm' 
001 uc' visuotin* *norm' 
001 u ' dvasin* norm' 
001 uc' dvasin* *norm' 
001 u ' etin* norm' 
001 uc' etin* *norm' 
001 u ' gyvenimo norm' 
001 u ' universal* vertyb' 
001 uc' universal* *vertyb' 
001 u ' bendr* vertyb' 
001 uc' bendr* *vertyb' 
001 u ' visuotin* vertyb' 
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001 uc' visuotin* *vertyb' 
001 u ' dvasin* vertyb' 
001 uc' dvasin* *vertyb' 
001 u ' sweim* vertyb' 
001 uc' sweim* *vertyb' 
001 u 'nekinta* vertyb' 
001 u 'vertyb* sistem' 
001 u 'vertybin* nuostat' 
001 u 'aukswcw* vertyb' 
001 u 'aukswtesn* vertyb' 
001 u 'vertyb* standart' 
001 u 'uzwtikr* vertyb' 
001 u 'vertyb* uzwtikr' 
001 u 'puosel* vertyb' 
001 u 'vertyb* puosel' 
001 u 'vertyb* iswsaug' 
001 u 'saugo* vertyb' 
001 u 'iswlaik* vertyb' 
001 u 'vertyb* iswlaik' 
001 u 'palaik* vertyb' 
001 u 'vertyb* palaik' 
001 u 'vertyb* chaos' 
001 u ' dvasin* kriz' 
001 uc' dvasin* *kriz' 
001 u 'krikswcwioniswk' 
001 u 'krikswcwionyb' 
001 u 'kristaus mokym' 
001 uc'kristau* *mokym' 
001 u 'relig* auklew' 
001 uc'relig* *auklew' 
001 u ' katalik* tradicij' 

Tradicij ų laikymasis: 

001 u ' kultuwr* tradicij' 
001 uc' kultuwr* *tradicij' 
001 u ' istor* tradicij' 
001 uc' istor* *tradicij' 
001 u ' kraswt* tradicij' 
001 uc' kraswt* *tradicij' 
001 u ' istorin* paveld' 
001 u ' etnin* tradicij' 
001 uc' etnin* *tradicij' 
001 u ' bendruomen* tradicij' 
001 u ' kaimo tradicij' 
001 u ' taut* istorij' 
001 u ' taut* istorin' 
001 u ' taut* atmint' 
001 u ' taut* atmincw' 
001 u ' taut* tradic' 
001 u ' taut* patirt' 
001 u ' taut* patircw' 
001 u ' taut* patyr' 
001 u ' lietuv* istorij' 
001 u ' lietuv* istorin' 
001 u ' lietuv* tradic' 
001 u ' nacional* istorij' 
001 u ' nacional* istorin' 
001 u ' nacional* tradic' 
001 u ' nacional* atmint' 
001 u ' nacional* atmincw' 
001 u ' istorin* atmint' 

001 u ' istorin* atmincw' 
001 u ' istorin* swakn' 
001 u ' istorin* saqmon' 
001 u ' istorin* savivok' 
001 u ' istorin* vertyb' 
001 u ' sukaupt* iswmin' 
001 u ' istori* paminkl' 
001 u ' kultuwr* paminkl' 
001 u ' istorin* tradicij' 
001 u ' patriot* tradicij' 
001 uc'saugo* paprocw' 
001 uc'saugo* tradicij' 
001 uc'puoselew* paprocw' 
001 uc'puoselew* tradicij' 
001 u ' palaik* paprocw' 
001 u ' palaik* tradicij' 
001 u ' iswlaik* paprocw' 
001 u ' iswlaik* tradicij' 
001 u ' uzwtikrin* paprocw' 
001 u ' uzwtikrin* tradicij' 
001 uc'saugo* *paprocw' 
001 uc'saugo* *tradicij' 
001 uc'puoselew* *paprocw' 
001 uc'puoselew* *tradicij' 
001 uc' palaik* *paprocw' 
001 uc' palaik* *tradicij' 
001 uc' iswlaik* *paprocw' 
001 uc' iswlaik* *tradicij' 
001 uc' uzwtikrin* *paprocw' 
001 uc' uzwtikrin* *tradicij' 
001 uc' sen* tradicij 
001 uc' gil* tradicij 
001 u ' ilgame* tradicij 
001 u ' diding* tradicij 
001 u ' swimtme* tradicij 
001 u ' swimtame* tradicij 
001 u ' nenutruwkst* tradicij 
001 u ' tradic* sweim' 
001 u ' tradicin* pazwiuwr' 
001 u ' tradicin* kultuwr' 
001 u ' tradicin* vertyb' 
001 uc' tradic* *sweim' 
001 uc' tradicin* *pazwiuwr' 
001 uc' tradicin* *kultuwr' 
001 uc' tradicin* *vertyb' 
001 u ' tradicin* relig' 
001 u 'gerb* tradicij' 
001 u 'pagarb* tradicij' 
001 u 'liaudi* tradicij' 
001 u 'liaudi* paprocw' 
001 u 'tradicij* puosel' 
001 u 'tradicij* iswlikim' 
001 u 'tradicij* iswsaugo' 
001 u 'tradicij* palaik' 
001 u 'tradicij* iswlaik' 
001 u 'tradicij* saugo' 
001 u 'tradicij* uzwtikrin' 
001 uc'tradicij* *puosel' 
001 uc'tradicij* *iswlikim' 
001 uc'tradicij* *iswsaugo' 
001 uc'tradicij* *palaik' 
001 uc'tradicij* *iswlaik' 
001 uc'tradicij* *saugo' 
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001 uc'tradicij* *uzwtikrin' 
001 u 'paprocw* puosel' 
001 u 'paprocw* iswlikim' 
001 u 'paprocw* iswsaugo' 
001 u 'paprocw* palaik' 
001 u 'paprocw* iswlaik' 
001 u 'paprocw* saugo' 
001 u 'paprocw* uzwtikrin' 
001 uc'paprocw* *puosel' 
001 uc'paprocw* *iswlikim' 
001 uc'paprocw* *iswsaugo' 
001 uc'paprocw* *palaik' 
001 uc'paprocw* *iswlaik' 
001 uc'paprocw* *saugo' 
001 uc'paprocw* *uzwtikrin' 

Nacionalin÷ galia ir saugumas: 

001 u ' zwem* vientisum' 
001 u ' teritori* vientis' 
001 u ' valstyb* neliecwiam' 
001 u ' teritori* neliecwiam' 
001 u ' teritori* nedalom' 
001 uc' zwem* *vientisum' 
001 uc' teritori* *vientis' 
001 uc' valstyb* *neliecwiam' 
001 uc' teritori* *neliecwiam' 
001 uc' teritori* *nedalom' 
001 u ' valstybingum' 
001 u ' valstyb* galia ' 
001 u ' valstyb* galios ' 
001 u ' valstyb* galiai ' 
001 u ' valstyb* galiaq ' 
001 u ' swalies pajewgum' 
001 u ' swalies galia ' 
001 u ' swalies galios ' 
001 u ' swalies galiai ' 
001 u ' swalies galiaq ' 
001 u ' nacional* pajewgum' 
001 u ' nacional* galia ' 
001 u ' nacional* galios ' 
001 u ' nacional* galiai ' 
001 u ' nacional* galiaq ' 
001 u ' gynybin* pajewgum' 
001 u ' gynybin* galia ' 
001 u ' gynybin* galios ' 
001 u ' gynybin* galiai ' 
001 u ' gynybin* galiaq ' 
001 u ' ekonomin* pajewgum' 
001 u ' ekonomin* galia ' 
001 u ' ekonomin* galios ' 
001 u ' ekonomin* galiai ' 
001 u ' ekonomin* galiaq ' 
001 u ' karin* pajewgum' 
001 u ' karin* galia ' 
001 u ' karin* galios ' 
001 u ' karin* galiai ' 
001 u ' karin* galiaq ' 
001 u ' politin* pajewgum' 
001 u ' politin* galia ' 
001 u ' politin* galios ' 
001 u ' politin* galiai ' 

001 u ' politin* galiaq ' 
001 u 'valstyb* stipr' 
001 u 'stipr* valstyb' 
001 u 'galing* valstyb 
001 u 'galing* ekonomik' 
001 u 'galing* pramon' 
001 u 'tarptautin* autoritet' 
001 uc'tarptautin* *autoritet' 
001 u 'lietuvos autoritet' 
001 uc'lietuvos* *autoritet' 
001 u 'valstyb* autoritet' 
001 uc'valstyb* *autoritet' 
001 u 'swalies* autoritet' 
001 uc'swalies* *autoritet' 
001 u 'nacionalin* saugum' 
001 uc'nacionalin* *saugum' 
001 u 'nacionalin* gynyb' 
001 uc'nacionalin* *gynyb' 
001 u 'valstyb* saugum' 
001 uc'valstyb* *saugum' 
001 u 'valstyb* gynim' 
001 u 'valstyb* gynyb' 
001 uc'valstyb* *gynyb' 
001 u 'kraswt* saugum' 
001 uc'kraswt* *saugum' 
001 u 'kraswt* gynim' 
001 u 'kraswt* gynyb' 
001 uc'kraswt* *gynyb' 
001 u 'kraswt* apsaug' 
001 uc'kraswt* *apsaug' 
001 u 'tewvyn* saugum' 
001 uc'tewvyn* *saugum' 
001 u 'tewvyn* gynyb' 
001 uc'tewvyn* *gynyb' 
001 u 'karin* saugum' 
001 uc'karin* *saugum' 
001 u 'karin* gynyb' 
001 uc'karin* *gynyb' 
001 u 'ekonomin* saugum' 
001 uc'ekonomin* *saugum' 
001 u 'politin* saugum' 
001 uc'politin* *saugum' 
001 u 'energetin* saugum' 
001 uc'energetin* *saugum' 
001 u 'branduolin* saugum' 
001 uc'branduolin* *saugum' 
001 u 'regionin* saugum' 
001 uc'regionin* *saugum' 
001 u 'visuotin* gynyb' 
001 uc'visuotin* *gynyb' 
001 u 'besaqlyg* gynyb' 
001 uc'besaqlyg* *gynyb' 
001 uc'saugum* uzwtikr' 
001 uc'uzwtikr* *saugum' 
001 uc'saugum* garant' 
001 uc'garant* *saugum' 
001 u 'saugum* stiprin' 
001 uc'stiprin* *saugum' 
001 u 'pilie* savigyn' 
001 uc'teritorin* gynyb' 
001 u 'totalin* gynyb' 
001 u 'totalin* gynim' 
001 u ' tarptautin* saugum' 
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001 u ' kolektyvin* saugum' 
001 u 'pasaul* saugum' 
001 u 'tarptaut* terori' 
001 u ' bendra gynyb' 
001 u ' bendros gynyb' 
001 u ' bendrai gynyb' 
001 u ' bendraq gynyb' 
001 uc' bendr* *gynyb' 
001 u ' kolektyv* gynyb' 
001 u ' saugumo nedalomum' 
001 u ' viewning* saugum' 
001 u ' isworin* grewsm' 
001 u ' valstyb* nepriklausomyb' 
001 u ' nepriklausom* valstybe' 
001 u ' valstyb* laisv' 
001 u ' lietuv* nepriklausomyb' 
001 u ' nepriklausom* lietuv'  
001 u ' lietuv* laisv' 
001 u ' nacional* nepriklausomyb' 
001 u ' nacional* laisv' 
001 u ' taut* nepriklausomyb' 
001 u ' taut* laisv' 
001 u ' swalies nepriklausomyb' 
001 u ' nepriklausom* swalis ' 
001 u ' nepriklausom* swalies ' 
001 u ' nepriklausom* swaliai ' 
001 u ' nepriklausom* swaliq ' 
001 u ' nepriklausom* swalimi ' 
001 u ' nepriklausom* swalyje' 
001 u ' swalies laisv' 
001 u ' kraswto nepriklausomyb' 
001 u ' kraswto laisv' 
001 u 'okupacij' 
001 u 'okupant' 
001 u 'okupuo' 
001 u 'okupav' 
001 u ' valstyb* atgimim' 
001 u ' valstyb* atkuwr' 
001 u ' nepriklausom* atkuwr' 
001 u ' atkur* valstyb' 
001 u ' atkuwr* valstyb' 
001 u ' valstyb* atstatym' 
001 u ' nepriklausom* atstatym' 
001 u ' atstat* valstyb' 
001 u ' pavoj* nepriklausomyb' 
001 u ' nepriklausom* idewj' 
001 u ' nepriklausom* ideal' 
001 u ' nepriklausom* gynim' 
001 u ' nepriklausom* gynewj' 
001 u ' gin* nepriklausom' 
001 u ' gyn* nepriklausom' 
001 u ' nepriklausom* prara' 
001 u ' prarad* nepriklausom' 
001 u ' praras* nepriklausom' 
001 u ' nepriklausom* saugo' 
001 u ' nepriklausom* iswsaugo' 
001 u 'saugo* nepriklausom' 
001 u ' stiprin* nepriklausom' 
001 u ' nepriklausom* stiprin' 
001 u ' kewsin* iq nepriklausom' 
001 u ' nepriklausom* atgavim' 
001 u ' atgau* nepriklausom' 
001 u ' atgav* nepriklausom' 

001 u ' nepriklausom* iswsikovo' 
001 u ' nepriklausom* iswkovo' 
001 u ' iswkovo* nepriklausom' 
001 u ' iswsikovo* nepriklausom' 
001 u ' nepriklausom* iqtvirtin' 
001 u ' iqtvirtin* nepriklausom' 
001 u ' nepriklausom* siek' 
001 u ' siek* nepriklausom' 
001 u ' nepriklausom* kov' 
001 u ' nepriklausom* pamat' 
001 u ' nepriklausom* netekim' 
001 u ' netek* nepriklausom' 
001 u ' energeti* nepriklausom' 
001 u ' ekonomi* nepriklausom' 
001 u ' energeti* priklausom' 
001 u ' ekonomi* priklausom' 
001 u ' swalies suverenit' 
001 u ' nacional* suverenit' 
001 u ' valstyb* suverenit' 
001 u ' rusij* spaudim' 
001 u ' rusij* grewsm' 
001 u ' rusij* iqtak' 
001 u ' rusij* interes' 
001 u ' rusij* oligarch' 
001 u ' rusij* kapital' 
001 u ' rusij* skverbim' 
001 uc' rusij* spe* tarnyb' 
001 u ' rusij* zwvalgyb' 
001 u ' rusij* imperi' 
001 u ' rusij* reikalavim' 
001 u ' rusij* pareiswkim' 
001 u ' rusij* kisw' 
001 u ' rusij* grasinim' 
001 uc' rusij* *spaudim' 
001 uc' rusij* *grewsm' 
001 uc' rusij* *iqtak' 
001 uc' rusij* *interes' 
001 uc' rusij* *oligarch' 
001 uc' rusij* *kapital' 
001 uc' rusij* *skverbim' 
001 uc' rusij* *zwvalgyb' 
001 uc' rusij* *imperi' 
001 uc' rusij* *reikalavim' 
001 uc' rusij* *pareiswkim' 
001 uc' rusij* *kisw' 
001 uc' rusij* *grasinim' 
001 u ' rusiswk* iqtak' 
001 u ' rusiswk* interes' 
001 u ' rusiswk* oligarch' 
001 u ' rusiswk* kapital' 
001 uc' rusiswk* spe* tarnyb' 
001 u ' rusiswk* zwvalgyb' 

Pilietiškumas: 

001 uc'pilietin' 
001 u 'pilietiswk' 
001 u ' atstovaujam* demokrat' 
001 u 'dalyvau* demokrat' 
001 uc'dalyvau* *demokrat' 
001 u 'dalyvav* princip' 
001 u 'pilie* dalyv' 



 

 152 

001 uc'pilie* *dalyv' 
001 u 'dalyv* pilie' 
001 uc'dalyv* *pilie' 
001 u 'visuomen* dalyv' 
001 u 'dalyv* visuomen' 
001 uc'zwmon* dalyv' 
001 uc'dalyv* zwmon' 
001 uc'gyventoj* dalyv' 
001 uc'dalyv* gyventoj' 
001 u 'bendruomen* dalyv' 
001 u 'dalyv* bendruomen' 
001 u 'visuomen* aktyv' 
001 u 'aktyv* visuomen' 
001 u 'rinkewj* aktyv' 
001 u 'aktyv* rinkewj' 
001 u 'pilie* aktyv' 
001 uc'pilie* aktyv' 
001 u 'aktyv* pilie' 
001 uc'aktyv* *pilie' 
001 uc'zwmon* aktyv' 
001 uc'aktyv* zwmon' 
001 uc'gyventoj* aktyv' 
001 uc'aktyv* gyventoj' 
001 u 'bendruomen* aktyv' 
001 u 'aktyv* bendruomen' 
001 u 'aktyv* iqsitrauk' 
001 u 'iqsitrauk* aktyv' 
001 u 'aktyv* iqsijung' 
001 u 'iqsijung* aktyv' 
001 u 'iqtrauk* pilie' 
001 u 'pilie* iqtrauk' 
001 u 'iqsitrauk* pilie' 
001 u 'pilie* iqsitrauk' 
001 uc'iqsitrauk* *pilie' 
001 uc'pilie* *iqsitrauk' 
001 u 'iqtrauk* visuomen' 
001 u 'visuomen* iqtrauk' 
001 u 'iqsitrauk* visuomen' 
001 u 'visuomen* iqsitrauk' 
001 uc'iqsitrauk* *visuomen' 
001 uc'visuomen* *iqsitrauk' 
001 uc'iqtrauk* gyventoj' 
001 uc'gyventoj* iqtrauk' 
001 uc'iqsitrauk* gyventoj' 
001 uc'gyventoj* iqsitrauk' 
001 uc'iqsitrauk* *gyventoj' 
001 uc'gyventoj* *iqsitrauk' 
001 uc'iqtrauk* zwmon' 
001 uc'zwmon* iqtrauk' 
001 uc'iqsitrauk* zwmon' 
001 uc'zwmon* iqsitrauk' 
001 uc'iqsitrauk* *zwmon' 
001 uc'zwmon* *iqsitrauk' 
001 u 'iqtrauk* bendruomen' 
001 u 'bendruomen* iqtrauk' 
001 u 'iqsitrauk* bendruomen' 
001 u 'bendruomen* iqsitrauk' 
001 u 'iqsitrauk* *bendruomen' 
001 u 'bendruomen* *iqsitrauk' 
001 uc'zwmo* iniciatyv' 
001 uc'iniciatyv* zwmo' 
001 u 'visuomen* iniciatyv' 
001 u 'iniciatyv* visuomen' 

001 u 'pilie* iniciatyv' 
001 uc'pilie* *iniciatyv' 
001 u 'iniciatyv* pilie' 
001 uc'iniciatyv* *pilie' 
001 uc'gyventoj* iniciatyv' 
001 uc'iniciatyv* gyventoj' 
001 u 'bendruomen* iniciatyv' 
001 u 'iniciatyv* bendruomen' 
001 u 'iniciatyvum' 
001 u 'privat* iniciatyv' 
001 u 'privacw* iniciatyv' 
001 u 'asmen* iniciatyv' 
001 u 'laisv* iniciatyv' 
001 u 'iniciatyv* laisv' 
001 u ' iniciatyv* varzw' 
001 u ' iniciatyv* *varzw' 
001 u 'varzw* iniciatyv' 
001 u 'varzw* *iniciatyv' 
001 u ' iniciatyv* ribo' 
001 u ' iniciatyv* *ribo' 
001 u 'ribo* iniciatyv' 
001 u 'ribo* *iniciatyv' 
001 u 'zwmon* valia ' 
001 uc'zwmon* *valia ' 
001 u 'zwmon* valios ' 
001 uc'zwmon* *valios ' 
001 u 'zwmon* valiai ' 
001 uc'zwmon* *valiai ' 
001 u 'zwmon* valiaq ' 
001 uc'zwmon* *valiaq ' 
001 u 'gyventoj* valia ' 
001 uc'gyventoj* *valia ' 
001 u 'gyventoj* valios ' 
001 uc'gyventoj* *valios ' 
001 u 'gyventoj* valiai ' 
001 uc'gyventoj* *valiai ' 
001 u 'gyventoj* valiaq ' 
001 uc'gyventoj* *valiaq ' 
001 u 'pilie* valia ' 
001 uc'pilie* *valia ' 
001 u 'pilie* valios ' 
001 uc'pilie* *valios ' 
001 u 'pilie* valiai ' 
001 uc'pilie* *valiai ' 
001 u 'pilie* valiaq ' 
001 uc'pilie* *valiaq ' 
001 u 'tautos valia ' 
001 uc'tautos* *valia ' 
001 u 'tautos* valios ' 
001 uc'tautos* *valios ' 
001 u 'tautos* valiai ' 
001 uc'tautos* *valiai ' 
001 u 'tautos* valiaq ' 
001 uc'tautos* *valiaq ' 
001 u 'visuomen* nuomon' 
001 uc'visuomen* *nuomon' 
001 u 'zmon* nuomon' 
001 uc'zmon* *nuomon' 
001 u 'pilie* nuomon' 
001 uc'pilie* *nuomon' 
001 u 'gyventoj* nuomon' 
001 uc'gyventoj* *nuomon' 
001 u 'derin* su visuomen' 
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001 u ' nusivylim' 
001 u ' abejing' 
001 u ' apatij' 
001 u ' apatiswk' 
001 u ' abuoj' 
001 u ' apolitiswk' 

Socialin÷ lygyb÷: 
001 u ' social* teising' 
001 u ' social* neteising' 
001 uc' social* *teising' 
001 u 'teising* social' 
001 uc'teising* *social' 
001 u ' social* teisyb' 
001 uc'turting' 
001 u 'turtuol' 
001 u 'turcw' 
001 u 'skurd' 
001 u 'skurs' 
001 u 'skriau' 
001 u 'nepasiturin' 
001 u 'social* remtin' 
001 u 'socialiai pazweidzwiam' 
001 uc'social* jautr' 
001 u 'varging' 
001 u ' remtin* zwmon' 
001 u ' remtin* zwmog' 
001 u ' remtin* asmen' 
001 u ' remtin* asmuo' 
001 uc'lygyb' 
001 u 'socialin* takoskyr' 
001 u 'socialin* praraj' 
001 u 'socialin* duob' 
001 u 'socialin* atotruwk' 
001 u 'socialin* sprogim' 
001 u 'turtin* diferenc' 
001 u 'socialin* diferenc' 
001 u 'ekonomin* diferenc' 
001 u 'regionin* skirtum' 
001 u 'socialin* skirtum' 
001 u 'ekonomin* skirtum' 
001 u 'struktuwr* skirtum' 
001 u 'socialin* sluoksn' 
001 u 'socialin* iqtamp' 
001 u 'social* nepasitenk' 
001 u 'socialin* padarin' 
001 u 'socialin* pasekm' 
001 u 'socialin* problem' 
001 u 'socialin* padewt' 
001 u 'socialin* padewcw' 
001 u 'socialin* saqlyg' 
001 u 'socialin* buwkl' 
001 uc'tolyg' 
001 uc'tolyd' 
001 u 'subalans* politik' 
001 uc'subalans* *politik' 
001 u 'subalans* plewt' 
001 u 'region* politik' 
001 uc'region* *politik' 
001 u 'region* program' 
001 uc'region* *program' 

001 u 'region* problem' 
001 u 'region* klausim' 
001 uc'region* padew' 
001 uc'region* *padew' 
001 uc'padew* region' 
001 uc'padew* *region' 
001 u 'region* vystym' 
001 uc'region* *vystym' 
001 u 'region* plewt' 
001 uc'region* *plewt' 
001 u 'region* raid' 
001 uc'region* *raid' 
001 u 'region* diferenciac' 
001 uc'region* *diferenciac' 
001 u 'region* skirtum' 
001 uc'region* *skirtum' 
001 u 'regionin* planavim' 
001 u 'region* gaivinim' 
001 u 'zwmog* iswnaud' 
001 u 'zwmon* iswnaud' 
001 u 'perkamo* galia' 
001 u 'perkamo* galios' 
001 u 'stamb* kapital' 
001 u 'stamb* versl' 
001 u 'prichvatiz' 
001 u 'teising* privatiz' 
001 u 'teisewt* privatiz' 
001 u 'privatiz* teising' 
001 u 'privatiz* teisewt' 

Socialin÷ apsauga: 

001 u ' social* apsaug' 
001 u 'apsaug* social' 
001 u 'social* saug' 
001 u 'ruwpyb' 
001 u 'globa ' 
001 u 'globos ' 
001 u 'globai ' 
001 u 'globaq ' 
001 u 'swveln* pasekm' 
001 u 'pasekm* swveln' 
001 u 'lygin* skirtum' 
001 u 'skirtum* lygin' 
001 uc'solidarum' 
001 uc'harmoni' 
001 u ' humanitar' 
001 u 'visuotin* gerov' 
001 u 'socialin* gerov' 
001 u 'zwmon* gerov' 
001 u 'socialin* darn' 
001 u 'socialin* partner' 
001 u 'socialin* kompromis 
001 u 'socialiai orient' 
001 u 'social* reikmi' 
001 u 'social* reikme' 
001 u 'social* poreik' 
001 u 'social* paslaug' 
001 u 'social* raid' 
001 u 'socialin* plewtr' 
001 u 'social* pazwang' 
001 u 'social* progres' 
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001 u 'social* sanglaud' 
001 u 'kompensav' 
001 u 'kompensuo' 
001 u 'kompensac' 
001 u 'social* apruwpinim' 
001 u 'material* apruwpinim' 
001 u 'zwmon* apruwpinim' 
001 u 'gyventoj* apruwpinim' 
001 u 'valstybin* apruwpinim' 
001 u 'finans* apruwpinim' 
001 u 'ekonom* apruwpinim' 
001 u 'social* pagalb' 
001 u 'material* pagalb' 
001 u 'valstybin* pagalb' 
001 u 'pagalb* zwmon' 
001 u 'pagalb* gyventoj' 
001 u 'valstybews pagalb' 
001 u 'finans* pagalb' 
001 u 'ekonom* pagalb' 
001 u 'social* garantij' 
001 u 'valstybin* garantij' 
001 u 'valstybews garantij' 
001 u ' iswmoka ' 
001 u ' iswmokos ' 
001 u ' iswmokai ' 
001 u ' iswmokaq ' 
001 u ' iswmokuq ' 
001 u ' iswmokoms ' 
001 u ' iswmokas ' 
001 u ' iswmokomis ' 
001 u ' paswalp' 
001 u 'valstybews parama ' 
001 u 'valstybews paramos ' 
001 u 'valstybews paramai ' 
001 u 'valstybews paramaq ' 
001 u 'valstybin* parama ' 
001 u 'valstybin* paramos ' 
001 u 'valstybin* paramai ' 
001 u 'valstybin* paramaq ' 
001 u 'vyriausyb* parama ' 
001 u 'vyriausyb* paramos ' 
001 u 'vyriausyb* paramai ' 
001 u 'vyriausyb* paramaq ' 
001 u 'social* parama ' 
001 u 'social* paramos ' 
001 u 'social* paramai ' 
001 u 'social* paramaq ' 
001 u 'social* rewm' 
001 u 'zwmon* rewm' 
001 u 'param* zwmon' 
001 u 'material* parama ' 
001 u 'material* paramos ' 
001 u 'material* paramai ' 
001 u 'material* paramaq ' 
001 u 'finans* parama ' 
001 u 'finans* paramos ' 
001 u 'finans* paramai ' 
001 u 'finans* paramaq ' 
001 u 'ekonom* parama ' 
001 u 'ekonom* paramos ' 
001 u 'ekonom* paramai ' 
001 u 'ekonom* paramaq ' 
001 u 'pinigin* param' 

Tarptautin ÷ taika ir bendradarbiavimas: 

001 u 'tarptautin* bendradarbia' 
001 u 'tarpvalstyb* bendradarbia' 
001 u 'region* bendradarbia' 
001 u 'ekonomin* bendradarbia' 
001 u 'prekyb* bendradarbia' 
001 u 'gynyb* bendradarbia' 
001 u 'investic* bendradarbia' 
001 u 'glaud* bendradarbia' 
001 u 'kaimyn* bendradarbia' 
001 u 'plewt* bendradarbia' 
001 u 'karin* bendradarbia' 
001 u 'politin* bendradarbia' 
001 u 'mokslin* bendradarbia' 
001 u 'technin* bendradarbia' 
001 u 'kultuwr* bendradarbia' 
001 u 'konstrukt* bendradarbia' 
001 u 'dviswal* bendradarbia' 
001 u 'ilgalaik* bendradarbia' 
001 u 'strategin* bendradarbia' 
001 u 'teisin* bendradarbia' 
001 u 'abipus* bendradarbia' 
001 u 'aktyv* bendradarbia' 
001 u 'tautuq bendradarbia' 
001 u 'stipr* bendradarbia' 
001 u 'geranor* bendradarbia' 
001 u 'tarpusav* bendradarbia' 
001 u 'taiking* bendradarbia' 
001 u 'pasitikewjim* dvasi' 
001 u 'bendradarbia* dvasi' 
001 u 'ger* kaimynyst' 
001 uc'daugiaswal' 
001 u 'tarptautin* iqsipareigo' 
001 u 'tarptautin* deryb' 
001 u 'tarptautin* pagalb' 
001 u 'dviswal* iqsipareigo' 
001 u 'dviswal* deryb' 
001 u 'dviswal* pagalb' 
001 u 'dviswal* sutart' 
001 u 'taiking* tradicij' 
001 u 'taikos dvas' 
001 u 'taik* palaik' 
001 u 'taik* iswsaugo' 
001 u 'taik* apsaug' 
001 u 'taik* gyn' 
001 u 'taik* gin' 
001 u 'taik* iqved' 
001 u 'taik* iqves' 
001 u 'taik* iqgyvendin' 
001 u 'taik* stabiliz' 
001 u 'taik* uzwtikrin' 
001 u 'taik* misij' 
001 u 'taik* operacij' 
001 u 'taik* proces' 
001 u 'taik* deryb' 
001 u 'taik* labui' 
001 u 'taik* pasaul' 
001 u 'taik* politik' 
001 u 'taik* iniciatyv' 
001 u 'taik* sprend' 
001 u 'taik* spreqs' 
001 uc'taik* sutart' 
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001 uc'taik* susitar' 
001 u 'taik* garant' 
001 u 'taik* siek' 
001 u 'grewsm* taik' 
001 u 'vardan taik' 
001 u 'spreqs* taik' 
001 u 'sprend* taik' 
001 u 'siek* taik' 
001 u 'garant* taik' 
001 u 'palaik* taik' 
001 u 'iswsaug* taik' 
001 u 'apsaug* taik' 
001 u 'puosel* taik' 
001 u 'derew* taik' 
001 u 'iqves* taik' 
001 u 'iqved* taik' 
001 u 'iqgyvendin* taik' 
001 u 'stabiliz* taik' 
001 u 'uzwtikrin* taik' 
001 u 'susitar* taik' 
001 uc'susitar* *taik' 
001`u 'ilgalaik* taik' 
001 u 'kolektyvin* taik' 
001 u 'pasaulin* taik' 
001 u 'tarptaut* taik' 
001 u 'taiking* europ' 
001 uc'taiking* *europ' 
001 u 'stabilum* region' 
001 u 'region* stabilum' 
001 u 'tarptaut* stabilum' 
001 u 'karin* konflikt' 
001 uc'karin* *konflikt' 
001 u 'karin* agresij' 
001 u 'ginkluot* konflik' 
001 u 'konflikt* suregul' 
001 u 'karin* grewsm' 
001 uc'konflikt* zon' 
001 uc'konflikt* *zon' 
001 uc'konflikt* zwidin' 
001 uc'konflikt* *zwidin' 
001 u 'ugn* nutrauk* 
001 uc'ugn* *nutrauk' 
001 u 'nutrauk* ugn' 
001 uc'nutrauk* *ugn' 
001 uc'nusiginkl' 
001 u 'ginkl* mazwin' 
001 uc'ginkl* *mazwin' 
001 u 'ginkl* kontrol' 
001 u 'demilitariz' 
001 uc'branduol* ginkl' 
001 u 'nebranduol* zon' 
001 u 'ginkl* platin' 
001 uc'ginkl* *platin' 
001 u 'integruot* europ' 
001 u 'tarptautin* param' 
001 u 'tarptautin* stabil' 
001 u 'tarptautin* saugum' 
001 u 'tarptautin* gynyb' 
001 u 'tarptautin* tvark' 
001 u 'tarptautin* norm' 
001 u 'tarptautin* princip' 
001 u 'tarptautin* taik' 
001 u 'tarptautin* operacij' 

001 u 'tarptautin* koalicij' 
001 u 'tarptautin* sankcij' 
001 u 'tarptautin* pastang' 
001 u 'tarptautin* benduomen' 
001 u 'tarptautin* bendrij' 
001 u 'tarptautin* bendravim' 
001 u 'tarptautin* iqtamp' 
001 u 'tarptautin* kriz' 

Tautiškumas: 

001 u ' taut* viening' 
001 uc' taut* *viening' 
001 u ' taut* vienyb' 
001 u ' nacional* vienyb' 
001 u ' nacional* viening' 
001 uc' nacional* *viening' 
001 u ' lietuv* vienyb' 
001 u ' lietuv* viening' 
001 uc' lietuv* *viening' 
001 u ' taut* solidarum' 
001 uc' taut* *solidarum' 
001 u ' nacional* solidarum' 
001 uc' nacional* *solidarum' 
001 u ' lietuv* solidarum' 
001 uc' lietuv* *solidarum' 
001 u 'patriot' 
001 u 'patriocw'  
001 u 'tautiswk' 
001 u 'lietuv* zwem' 
001 u ' taut* zwem' 
001 u ' protewv* zwem' 
001 u ' tautin* valstyb' 
001 u ' tautos valstyb' 
001 u ' nacionaline* valstybe' 
001 u ' nacionaliniuq valstybiuq' 
001 u ' taut* gerov' 
001 u 'nacional* gerov' 
001 u ' taut* dvasi' 
001 u ' taut* *dvasi' 
001 u ' taut* atgim' 
001 u ' lietuv* atgim' 
001 u ' nacional* atgim' 
001 u ' taut* saqjuwd' 
001 u ' nacional* saqjuwd' 
001 u ' lietuv* tauta' 
001 u ' lietuv* tautos' 
001 u ' taut* istorij' 
001 u ' taut* istorin' 
001 u ' taut* atmint' 
001 u ' taut* atmincw' 
001 u ' taut* tradic' 
001 u ' taut* patirt' 
001 u ' taut* patircw' 
001 u ' taut* patyr' 
001 u ' lietuv* istorij' 
001 u ' lietuv* istorin' 
001 u ' lietuv* tradic' 
001 u ' nacional* istorij' 
001 u ' nacional* istorin' 
001 u ' nacional* tradic' 
001 u ' nacional* atmint' 
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001 u ' nacional* atmincw' 
001 u ' taut* orum' 
001 u ' taut* garb' 
001 u ' taut* savigarb' 
001 u ' lietuv* orum' 
001 u ' lietuv* garb' 
001 u ' lietuv* savigarb' 
001 u ' nacional* orum' 
001 u ' nacional* garb' 
001 u ' nacional* savigarb' 
001 u ' taut* prestizw' 
001 u ' lietuv* prestizw' 
001 u ' nacional* prestizw' 
001 u ' lietuv* iqvaizd' 
001 u ' nacional* iqvaizd' 
001 u ' lietuv* *iqvaizd' 
001 u ' nacional* *iqvaizd' 
001 u ' taut* laisve' 
001 u 'laisv* taut' 
001 u ' taut* nepriklaus' 
001 u 'nepriklaus* taut' 
001 u ' taut* dor' 
001 u ' taut* moral' 
001 u ' taut* vertyb' 
001 u ' taut* ideal' 
001 u 'taut* ekonomik' 
001 u 'tautos uwki' 
001 u 'viet* produkcij' 
001 uc'viet* *produkcij' 
001 u 'viet* gamyb' 
001 uc'viet* *gamyb' 
001 u 'viet* gamint' 
001 uc'viet* *gamint' 
001 u 'nacional* gamint' 
001 uc'nacional* *gamint' 

Teisin÷ valstyb÷: 
001 u 'teisine* valst' 
001 u 'teisine* visuomen' 
001 u 'iqstatym* virswe' 
001 uc'iqstatym* *virswe' 
001 u 'teisews virswen' 
001 u 'teisews vieswpat' 
001 u 'mazwum* teis' 
001 u 'mazwum* apsaug' 
001 u 'lygiateis' 
001 uc'lygyb' 
001 u 'lyg* saqlyg' 
001 uc'lyg* *saqlyg' 
001 u ' lyg* princip' 
001 uc' lyg* *princip' 
001 u 'lyg* teisews ' 
001 u 'lyg* teisiuq ' 
001 u 'lyg* teisewm' 
001 u 'lyg* teises ' 
001 u 'lyg* galimyb' 
001 u 'lyg* priesw iqstatym' 
001 u 'lyg* pagal iqstatym' 
001 uc'teisewt* luwkescw' 
001 u 'laikytis iqstatym' 
001 u 'laikomasi iqstatym' 

001 u 'laikytuqsi iqstatym' 
001 u 'laikosi iqstatym' 
001 u 'nesilaik* iqstatym' 
001 u 'laikykimews iqstatym' 
001 u 'laikytis konstitucij' 
001 u 'laikomasi konstitucij' 
001 u 'laikytuqsi konstitucij' 
001 u 'laikosi konstitucij' 
001 u 'nesilaik* konstitucij' 
001 u 'laikykimews konstitucij' 
001 u 'vienod* saqlyg' 
001 uc'vienod* *saqlyg' 
001 u 'vienod* princip' 
001 uc'vienod* *princip' 
001 u 'vienod* taisykl' 
001 u 'vienod* kriterij' 
001 u 'vienod* trakt' 
001 u 'vienod* galimyb' 
001 uc'vienod* *galimyb' 
001 u 'vienod* teisews ' 
001 u 'vienod* teisiuq ' 
001 u 'vienod* teisewm' 
001 u 'vienod* teises ' 
001 u 'vienod* teisew ' 
001 u 'vienod* teise ' 
001 u 'vienod* teiseq ' 
001 uc'vienod* *teis' 
001 u 'teisin* apsaug' 
001 u 'teisin* gynyb' 
001 u 'teisin* garant' 
001 u 'teisingumo princip' 
001 u 'atvirum' 
001 u ' atvir* dialog' 
001 u ' atvir* diskus' 
001 u ' atvir* inform' 
001 u ' atvir* darb' 
001 u ' vieswum' 
001 u ' viesw* dialog' 
001 u ' viesw* diskus' 
001 u ' viesw* inform' 
001 u 'konkurso buwdu' 
001 u 'aukciono buwdu' 
001 u 'atvir* konkurs' 
001 u 'viesw* konkurs' 

Viešoji tvarka ir kontrol ÷: 
001 u ' nusikalstam' 
001 u 'zwmon* saugum' 
001 uc'zwmon* *saugum' 
001 u 'pilie* saugum' 
001 uc'pilie* *saugum' 
001 u 'visuomen* saugum' 
001 uc'visuomen* *saugum' 
001 u 'viesw* tvark' 
001 uc'viesw* *tvark' 
001 u 'netvark' 
001 u 'chaos' 
001 u 'chaot' 
001 u 'sumaiswt' 
001 u 'suirut' 
001 u 'suirucw' 
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001 u 'nevaldom' 
001 u 'nekontrol' 
001 u 'pazwab' 
001 u 'nezwab' 
001 uc'disciplina ' 
001 uc'disciplinos ' 
001 uc'disciplinai ' 
001 uc'disciplinaq ' 
001 uc'disciplinoj' 
001 u 'disciplinuo' 
001 u 'sujauk' 
001 u 'iqves* tvark' 
001 u 'iqved* tvark' 
001 uc'iqves* *tvark' 
001 uc'iqved* *tvark' 
001 u 'tvark* iqved' 
001 uc'tvark* *iqved' 
001 u 'tvark* iqves' 
001 uc'tvark* *iqves' 
001 u 'truwk* tvark' 
001 u 'palaik* tvark' 
001 uc'palaik* *tvark' 
001 u 'pazwei* tvark' 
001 uc'pazwei* *tvark' 
001 u 'tvark* valstyb' 
001 u 'didesn* tvark' 
001 u 'daugiau tvark' 
001 u 'uzwtikrin* tvark' 
001 uc'uzwtikrin* *tvark' 
001 u 'tvark* uzwtikrin' 
001 uc'tvark* *uzwtikrin' 
001 u ' padar* tvark' 
001 u 'nepadar* tvark' 
001 u 'griezwtin' 
001 u 'griezwt* tvarka' 
001 uc'griezwt* *tvarka' 
001 u 'griezw* baus' 
001 uc'griezw* *baus' 
001 u 'griezw* baud' 
001 u 'griezw* nubaus' 
001 uc'griezw* *nubaus' 
001 u 'griezw* nubaud' 
001 uc'griezw* *nubaud' 
001 u 'griezw* kontrol' 
001 u 'griezw* reaguo' 
001 u 'griezw* reakcij' 
001 u 'griezw* regul' 
001 u 'griezw* reikal' 
001 u 'griezw* kriterij' 
001 u 'griezw* priezwiuwr' 
001 uc'griezw* *priezwiuwr' 
001 u 'griezw* prizwiuwr' 
001 uc'griezw* *prizwiuwr' 
001 u 'griezw* politik' 
001 uc'griezw* *politik' 
001 u 'griezw* norm' 
001 u 'griezw* sankcij' 
001 u 'griezw* rib' 
001 u 'griezw* priemon' 
001 uc'griezw* *priemon' 
001 u 'griezw* iqstatym' 
001 u 'griezw* atsakomyb' 
001 u 'griezw* iswvad' 

001 u 'griezw* saugikl' 
001 u 'griezw* drausm' 
001 u 'griezw* taisykl' 
001 uc'griezw* *taisykl' 
001 u 'teisingum* stiprin' 
001 u 'stiprin* teisingum' 
001 u 'teisewt* stiprin' 
001 u 'stiprin* teisewt' 
001 u 'iqgyvendin* teisingum' 
001 u 'teisingum* iqgyvendin' 
001 u 'uzwtikrin* teisingum' 
001 u 'teisingum* uzwtikrin' 
001 u 'griezwt* teisewtvark' 
001 uc'uzwtikr* saugum' 
001 uc'saugum* uzwtikr' 
001 u 'baudzwia* griezw' 
001 u 'baust* griezw' 
001 u 'bausm* griezw' 
001 u 'priemon* griezwtum' 
001 u 'griezw* kov' 
001 u 'kontrol* mechanizm' 
001 u 'reguliav* tvark' 
001 u 'reguliav* priezwiuwr' 
001 u 'drausmin* tvark' 
001 u 'bausm* neiswvengiam' 
001 u 'tvark* pazweid' 
001 u 'drausmin* priemon' 
001 u 'griezwt* drau' 
001 u 'griezwt* kontrol' 
001 u 'viesw* saugum' 
001 u 'vidaus saugum' 
001 u 'neatsaking' 
001 u 'asmenin* atsakomyb' 
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B. TEKSTINI Ų DUOMENŲ MASYVO CHARAKTERISTIKOS  

Tekstų atrankos imtis iš 1992-1996 m. Seimo kadencijos stenogramų. 

1993* 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
1** 
5 
8 
13 

3 
5 
6 
8 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
3 
6 
9 
14 
15 

4 
5 
8 
17 

1 
4 
5 
8 

2 
6 
16 
18 

1 
9 
10 
11 
13 

 1 
4 
6 
12 

3 
5 
13 
16 

2 
4 
7 
11 

1 
6 
12 
18 

1994 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
1 
4 
7 
8 

1 
4 
5 
9 

1 
3 
7 
9 
12 

4 
8 
9 
11 

7 
9 
13 
14 

5 
8 
9 
12 

2 
3 
4 
14 
19 

1 
2 

1 
4 
5 
8 

2 
4 
6 
7 

5 
7 
9 
15 

5 
9 
15 
16 

1995 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
1 
4 
10 
11 

5 
8 
9 
12 

1 
2 
4 
8 

2 
6 
7 
9 

4 
7 
15 
17 

2 
3 
7 
14 

1 
2 
3 
4 
5 

 1 
8 
10 
11 

2 
3 
7 
12 

6 
9 
10 
14 

4 
7 
8 
12 
13 
15 
16 

1996 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
1 
2 
3 
6 
10 
13 
15 

3 
5 
6 
8 
9 
13 
14 

1 
2 
3 
6 
11 

2 
4 
5 
9 

1 
9 
12 
17 

3 
5 
8 
15 

5 
8 
9 
10 
12 

2 
4 
7 
10 

1 
3 
6 
12 

3 
4 
5 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

Viso 203 
* 1992 m. (nuo lapkričio 25 d.pos÷džio) į tekstyną įtrauktos visos stenogramos. 
** skaičius reiškia stenogramos eil÷s numerį m÷nesyje. 

Seimo narių pasisakymų kiekis pagal metus. 

Metai Pasisakymų skaičius su Seimo 
pirmininku 

Pasisakymų skaičius be Seimo 
pirmininko 

19921125-19931231 27543 14825 
19940101-19941231 19164 10211 
19950101-19951231 19292 10336 
19960101-19961124 19031 10365 
19961125-19971231 41025 23092 
19980101-19981231 36606 20101 
19990101-19991231 31398 17703 



 

 159 

20000101-20001018 25966 14782 
20001019-20011231 40924 22783 
20020101-20021231 34897 18964 
20030101-20031231 30045 16530 
20040101-20041114 22319 12045 

Viso 348210 191737 

Seimo narių pasisakymų kiekis pagal pusmečius. 

Pusmečiai Pasisakymų skaičius su Seimo 
pirmininku 

Pasisakymų skaičius be Seimo 
pirmininko 

19921125-19930309 12458 6827 
19930310-19930909 9116 4818 
19930910-19940309 9381 4997 
19940310-19940909 8580 4561 
19940910-19950309 10635 5688 
19950310-19950909 8543 4567 
19950910-19960309 11667 6335 
19960310-19961124 14650 7944 
19961125-19970309 11426 6553 
19970310-19970909 18122 10132 
19970910-19980309 14932 8352 
19980310-19980909 16533 9100 
19980910-19990309 20381 11177 
19990310-19990909 16035 8932 
19990910-20000309 15357 8778 
20000310-20001018 22209 12654 
20001019-20010309 12121 6914 
20010310-20010909 15696 8726 
20010910-20020309 17269 9394 
20020310-20020909 20755 11210 
20020910-20030309 14190 7826 
20030310-20030909 14788 8087 
20030910-20040309 15329 8447 
20040310-20041114 18037 9718 

Viso 348210 191737 

Pasisakymų kiekis atsižvelgiant į įvairias Seimo narių socialines, politines ir demografines charakteristikas. 

Pasisakančiųjų charakteristikos Pasisakymų skaičius 
Lytis 

Moteris 14039 
Vyras 142391 

Gimimo metai 
Gim÷ iki 1931 10128 
Gim÷ 1931-1940 36117 
Gim÷ 1941-1950 36273 
Gim÷ 1951-1960 58807 
Gim÷ 1961-1970 13567 
Gim÷ 1971-1980 1530 

Gimimo vieta 
Dideliame mieste (5 didieji miestai) 52198 
Rajono centre 12812 
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Pasisakančiųjų charakteristikos Pasisakymų skaičius 
Kaime arba miestelyje 82189 
Tremtyje 7395 
Ne Lietuvoje (bet ne tremtyje) 1800 

Tautyb÷ 
Lietuvis, -÷ 149250 
Rusas, -÷ 5298 
Lenkas, -÷ 1429 
Žydas, -÷ 314 
Kita (baltarusis) 139 

T÷vo užsi÷mimas Ūkininkas arba darbininkas 66177 
Tarnautojas 42273 
Vadovas 89 
Kita (kariškis) 1708 

Gyvenamoji vieta 
Gyveno didmiestyje (5 didieji miestai) 149707 
Gyveno rajono centre 65159 
Gyveno kaime arba miestelyje 88233 
Gyveno tremtyje 23741 
Gyveno tik didmiestyje (5 didieji miestai) 43026 
Gyveno tik rajono centre ir miestelyje arba kaime 6715 

Išsimokslinimo lygmuo 
Tik vidurinis arba spec. vidurinis 5294 
Tik bakalauras, -÷ 73993 
Magistras, -÷ arba daktaras, -÷ 75237 

Išsimokslinimo pobūdis 
Techninis, gamtos arba tiksliųjų mokslų 74305 
Humanitarinis arba socialinių mokslų 35939 
Ekonominis 35143 
Teisinis 13546 
Partin÷s mokyklos 5517 
Medicininis 14340 
Žem÷s ūkio 10200 

Darbin÷ patirtis sovietiniame režime 
Tik ūkininkas, -÷ arba darbininkas, -÷ 3088 
Tik tarnautojas, -a 57854 
Vadovas, -÷ 78137 

Darbin÷ patirtis po Nepriklausomyb÷s atkūrimo 
Tik ūkininkas, -÷ arba darbininkas, -÷ 1206 
Tik tarnautojas, -a 68423 
Vadovas, -÷ 86099 

Politin÷ patirtis sovietiniame režime 
Politikas, -÷, LKP veik÷jas, -a ar pan. 29562 
Disidentas, -÷ 33035 

Politin÷ patirtis po Nepriklausomyb÷s atkūrimo 
Politikas, -÷, partijos darbuotojas, -a ar pan. 126057 
Signataras, -÷ 36819 

Priklausomyb÷ partijai 
Nepartinis, -÷ 10979 
Lietuvos demokratin÷ darbo partija (LDDP) 20383 
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) 8314 
Lietuvos centro sąjunga (LCS) 4898 



 

 161 

Pasisakančiųjų charakteristikos Pasisakymų skaičius 
Liberalų ir centro sąjunga (LibCS) 3243 
Lietuvos liberalų sąjunga (LLS) 8251 
Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 6521 
T÷vyn÷s sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) 41782 
Naujoji sąjunga (socialliberalai) (NS(SL)) 6383 
Liberalų demokratų partija (LLDP) 999 
Lietuvos valstiečių partija (LVP) 434 
Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga (VNDPS) 948 
Darbo partija (LDP) 215 
Lietuvių tautininkų sąjunga (LTS) 1757 
Lietuvos krikščionių demokratų sąjunga (LKDS) 534 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS) 698 
Lietuvos lenkų sąjunga-Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLenS-LLRA) 370 
Lietuvos demokratų partija (LDemP) 2907 
Lietuvos partija „Socialdemokratija 2000“ (SD2000) 368 
Lietuvių nacionalin÷ partija „Jaunoji Lietuva“ – „Jaunosios Lietuvos“ ir naujųjų tautininkų 
sąjunga (Jaunoji Lietuva) 

347 

Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga – Krikščionių konservatorių socialin÷ sąjunga (NKS) 1192 
Moderniųjų krikščionių demokratų sąjunga (MKDS) 804 
Moterų partija – Naujoji demokratija / Moterų partija (MP-ND/MP) 1123 
T÷vyn÷s liaudies partija (TLP) 139 
Lietuvos socialdemokratų partija (po 2001 sausio 27 d.) (LSDP-LDDP) 19742 
Lietuvos liaudies sąjunga „Už teisingą Lietuvą“ (Už teisingą Lietuvą) 1920 
Lietuvos laisv÷s sąjunga (LLaiS) 72 
Lietuvos rusų sąjunga (LRS) 46 
Tautos pažangos partija (TPP) 828 
T÷vyn÷s sąjunga (konservatoriai, krikščioniškieji demokratai, laisv÷s kovotojai) (TSLK-
LPKTS-LDS) 

918 

Politin÷ partija „Lietuvos krikščionys demokratai“ (LKDP-LKD) 874 
Neaiški 8359 

Politinis statusas Seime 
Pozicijos atstovai, -÷s 71811 
Opozicijos atstovai, -÷s 84619 
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C. SEIMO NARI Ų CHARAKTERISTIKOS 1992-2004 M. 

Seimo nario charakteristika 1992-1996 m. 
kadencija 

1996-2000 m. 
kadencija 

2000-2004 m. 
kadencija 

VISO 147 (100 %) 151 (100 %) 151 (100 %) 
LYTIS  
Vyrai 138 (94 %) 126 (83 %) 134 (89 %) 
Moterys 9 (6 %) 25 (17%) 17 (11 %) 
GIMIMO METAI  
Gim÷ iki 1931 20 (14 %) 9 (6 %) 4 (3 %) 
Gim÷ 1931-1940 51 (35 %) 39 (26 %) 19 (13 %) 
Gim÷ 1941-1950 38 (26 %) 38 (25 %) 28 (19 %) 
Gim÷ 1951-1960 32 (22 %) 51 (34 %) 76 (50 %) 
Gim÷ 1961-1970 6 (4 %) 14 (9 %) 22 (15 %) 
Gim÷ 1971-1980 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (1 %) 
GIMIMO VIETA  
Didelis miestas (5 didieji) 37 (25 %) 46 (30 %) 55 (36 %) 
Rajono centras 18 (12 %) 14 (9 %) 16 (11 %) 
Kaimas arba miestelis 86 (59 %) 86 (57 %) 69 (46 %) 
Tremtis 2 (1 %) 4 (3 %) 4 (3 %) 
Ne Lietuva (bet ne tremtis) 3 (2 %) 1 (1 %) 6 (4 %) 
N÷ra duomenų 1 (1 %) 0 (0 %) 1 (1 %) 
TAUTYBö 
Lietuvis(÷) 137 (93 %) 143 (95 %) 136 (90 %) 
Rusas(÷) 3 (2 %) 3 (2 %) 8 (5 %) 
Lenkas(÷) 6 (4 %) 4 (3 %) 6 (4 %) 
Žydas(÷) 1 (1 %) 1 (1 %) 0 (0 %) 
Kita (baltarusis) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (1 %) 
TöVO UŽSIöMIMAS  Ūkininkas arba darbininkas 87 (59 %) 55 (36 %) 47 (31 %) 
Tarnautojas 47 (32 %) 37 (25 %) 29 (19 %) 
Vadovas 1 (1 %) 0 ( %) 0 (0 %) 
Kita (kariškis) 4 (3 %) 3 (2 %) 1 (1 %) 
N÷ra duomenų 8 (5 %) 56 (37 %) 74 (49 %) 
AUKŠČIAUSIAS PASIEKTAS IŠSIMOKSLINIMAS 167 
Neturi aukštojo 15 (10 %) 9 (6 %) 6 (4 %) 
Aukštasis 73 (50 %) 84 (56 %) 95 (63 %) 
Daugiau nei aukštasis 58 (39 %) 57 (38 %) 49 (49 %) 
N÷ra duomenų 1 (1 %) 1 (1 %) 1 (1 %) 
AUKŠTOJO UNIVERSITETINIO IŠSIMOKSLINIMO POB ŪDIS168 
Techninis 65 (44 %)169 57 (38 %) 62 (41 %) 
Humanitarinis 33 (23 %) 38 (25 %) 49 (32 %) 

                                                
167 Neturi aukštojo – išsimokslinimas iki aukštojo universitetinio bakalauro (jokio, pradinis, spec. vidurinis, vidurinis, 
aukštesnysis). 
Aukštasis – aukštasis universitetinis išsimokslinimas (bakalauras). 
Daugiau nei aukštasis – aukštesnis nei aukštasis universitetinis bakalauras (magistrantūra, aspirantūra, kandidantūra, 
doktorantūra). 
168 Techninis – technologinių (įskaitant zootechninį), gamtos arba tiksliųjų mokslų (įskaitant ekonometriką). 
Humanitarinis – humanitarinių arba socialinių mokslų (išskyrus ekonominį ir teisinį, įskaitant pedagoginį). 
Ekonominis – ekonomikos (įskaitant ekonomin÷s inžinerijos, agronomijos) mokslų. 
Teisinis – teis÷s mokslų. 
Partinis – partin÷s mokyklos absolventas. 
Medicininis – medicinos mokslų. 
Žem÷s ūkio srities – žem÷s ūkio (įskaitant zootechnikos, agronomijos) mokslų. 
169 Kai kurie Seimo nariai yra įgiję kelių skirtingų pobūdžių aukštąjį išsimokslinimą. 
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Seimo nario charakteristika 1992-1996 m. 
kadencija 

1996-2000 m. 
kadencija 

2000-2004 m. 
kadencija 

Ekonominis 29 (20 %) 34 (23 %) 37 (25 %) 
Teisinis 8 (5 %) 8 (5 %) 10 (7 %) 
Partinis 4 (3 %) 2 (1 %) 6 (4 %) 
Medicininis 8 (5 %) 14 (9 %) 12 (8 %) 
Žem÷s ūkio srities 20 (14 %) 10(7 %) 13 (9 %) 
N÷ra duomenų 3 (2 %) 2 (1 %) 1 (1 %) 
SOCIALINIS STATUSAS 1989 M.170 
Periferijos juodadarbis(÷) 3 (2 %) 1 (1 %) 1 (1 %) 
Centro juodadarbis(÷) 1 (1 %) 0 (0 %) 1 (1 %) 
Periferijos inteligentas(÷) 39 (27 %) 60 (40 %) 50 (33 %) 
Centro inteligentas(÷) 51 (35 %) 61 (40 %) 57 (38 %) 
Periferijos elito atstovas(÷) 31 (21 %) 10 (7 %) 25 (17 %) 
Centro elito atstovas (÷) 16 (11 %) 17 (11 %) 16 (11 %) 
N÷ra duomenų 6 (4 %) 2 (1 %) 1 (1 %) 
SOCIALINIS STATUSAS PRIEŠ IŠRENKANT Į SEIM Ą171 
Periferijos juodadarbis(÷) 1 (1 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 
Centro juodadarbis(÷) 1 (1 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 
Periferijos inteligentas(÷) 20 (14 %) 7 (5 %) 3 (2 %) 
Centro inteligentas(÷) 35 (24 %) 15 (10 %) 13 (9 %) 
Periferijos elito atstovas(÷) 30 (20 %) 37 (25 %) 54 (36 %) 
Centro elito atstovas (÷) 56 (38 %) 92 (61 %) 80 (53 %) 
N÷ra duomenų 4 (3 %) 0 (0 %) 1 (1 %) 
POLITIN ö PATIRTIS SOVIETINIAME REŽIME  
Tiesiogiai nukent÷jęs(usi)172 23 (16 %) 30 (20 %) 14 (9 %) 
Nomenklatūros atstovas(÷) 40 (27 %) 19 (19 %) 25 (17 %) 
PARTIN ö PRIKLAUSOMYB ö 
LDDP 67 (46 %) 14 (9 %) 24 (16 %) 
LSDP 7 (5 %) 11 (7 %) 17 (11 %) 
LSDP-LDDP 0 (0 %) 0 (0 %) 49 (32 %) 
NS(SL) 0 (0 %) 0 (0 %) 21 (14 %) 
LCS, LLS, LiCS 2 (1 %) 16 ( %) 35 (23 %) 
TS(LK) ir LPKTS 29 (20 %) 72 ( %) 15 (10 %) 
LKDP-LKD 10 (7 %) 16 ( %) 3 (2 %) 
Kita/nepriklauso/n÷ra duomenų 32 (22 %) 22 (15 %) 31 (20 %) 
POLITINIS STATUSAS  
Pozicijos partijos atstovas(÷)173 70 (48 %) 86 (57 %) 55 (36 %) 69 (46 %) 

 

 

                                                
170 Periferijos juodadarbis(÷) – fizinis darbas kaime, miestelyje arba mažame mieste 
Centro juodadarbis(÷) – fizinis darbas darbuotojas dideliame mieste (5 didieji) 
Periferijos inteligentas(÷) – protinis darbas kaime, miestelyje arba mažame mieste 
Centro inteligentas(÷) – protinis darbas dideliame mieste (5 didieji) 
Periferijos elito atstovas(÷) – vadovaujančios (arba aukštos) pareigos kaime, miestelyje arba mažame mieste 
Centro elito atstovas(÷) – vadovaujančios (arba aukštos) pareigos dideliame mieste (5 didieji) 
171 Žr. išnašą aukščiau. 
172 Gimęs(usi) tremtyje, baustas už antisovietinę veiklą ir pan. 
173 1992-1996 = LDDP; 1996-2000 = TS(LK), LPKTS, LKDP-LKD; 2000-2001.06 = LLS, NS(SL), LCS, MKDS; 
2001.07-2004 = LSDP-LDDP, NS(SL). 


