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VADAS

Karo pedagogika – Lietuvoje mažai tirta ugdymo mokslo šaka, kurios pl tot penkias-
dešimt met  buvo nutrauk s soviet  okupacinis režimas, sunaikin s ir Lietuvos kariuome-
n . Nebuvo Lietuvos kariuomen s, neleista dom tis ir karo pedagogika. Tik atk rus Lietu-
vos nepriklausomyb  ir jos ginkluot sias paj gas v l tapo aktual s kariuomen s mokymo ir
aukl jimo uždaviniai, prad tos nagrin ti karo pedagogikos problemos.

Laikantis istorinio t stinumo principo, reiškiant pagarb  ankstesni j  kart  atmini-
mui ir vertinant j  nuveiktus darbus šiandien labai svarbu nubraukti užmaršties dulkes nuo
tarpukario Nepriklausomos Lietuvos karo pedagogikos palikimo, pažvelgti  j  iš n dienos
pozicij  ir pagal galimybes pritaikyti dabartin s Lietuvos kariuomen s mokymo ir aukl ji-
mo procesams optimizuoti.

Tyrin jant karo pedagogikos ištakas Lietuvoje negalima nepasteb ti darb , kuriuos
XX a. pradžioje, atk rus Lietuvos kariuomen , paraš plk. ltn. Vaclovas Biržiška ir plk.
Konstantinas Žukas. Šiandien jie laikomi lietuviškosios karo pedagogikos pradininkais.

Plk. ltn. Vaclovas Biržiška – garsios Biržišk gimin s atstovas, mokslinink , kult ri-
nink , visuomen s veik j , aistring  Lietuvos patriot  Mykolo ir Viktoro Biržišk  brolis,
aktyvi, veikli, pla i  interes  asmenyb , daug met pasiaukojamai dirbusi Lietuvai.

1920 m. lapkri io m n. V. Biržiška stojo  Lietuvos kariuomen  ir joje tarnavo iki
1923 m. gruodžio m n. Jis daugiausia darbavosi karinink  rengimo, kari  švietimo, mo-
kymo ir aukl jimo srityse. Dirbdamas Kariuomen s štabo kari  mokymo dalies ved -
ju, jis tuo pat metu d st  karo pedagogik  Karo mokykloje ir Aukštuosiuose karinink
kursuose. V. Biržiška paraš pirm j  nemažos apimties karo pedagogikos studij  „Karo
pedagogijos bruožai“, kuri buvo išspausdinta 1922 m. žurnalo „M s  žinynas“ 1 ir 2 nu-
meriuose.

Aktyvi, veržli ir kovinga, vairiopa veikla gars janti asmenyb  buvo ir kitas karo peda-
gogas – Lietuvos kariuomen s plk. Konstantinas Žukas.

Atk rus Lietuvos nepriklausomyb , jis r pinosi viešosios tvarkos atk rimu, tod l Ra-
seiniuose organizavo milicij  ir jai vadovavo. Nuo 1919 m. vasario 8 d. iki 1926 m. sausio
m n. K. Žukas tarnavo Lietuvos kariuomen je ir dalyvavo kovose d l Lietuvos nepriklau-
somyb s. Tarnyb prad jo I p stinink pulke Marijampol je ryši  komandos viršininku.
Kiek v liau buvo paskirtas I atsargos bataliono vadu ir Suvalkijos fronto vadu. Nuo 1920 m.
K. Žukas buvo išrinktas  Steigiam j  Seim  kaip Valstie i  liaudinink partijos atstovas.
1920 m. birželio 19 d. jis buvo paskirtas krašto apsaugos ministru, o nuo 1920 m. liepos 7 d.
jo ir vyriausiojo kariuomen s vado pareigas.

V liau Kaune, Karo mokykloje ir Aukštuosiuose karinink kursuose, d st karo peda-
gogik  ir statutus, buvo Karo moksl  draugijos Pedagogikos sekcijos vadovas. Jis pareng
ir paskelb  studij kariuomen s pedagogikos klausimais „Kariuomen s aukl jimo bruožai“
(„M s  žinynas“, 1922 m., Nr. 8) ir vadov l  „Kariškosios pedagogikos bruožai“ („M s
žinynas“, 1926, Nr. 29–31).
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2004 m. gruodžio m n. buvo minimos plk. ltn. Vaclovo Biržiškos ir plk. Konstantino 
Žuko 120-osios gimimo metin s. Ta proga 2004 m. gruodžio 16 d. Generolo Jono Žemai-
io Lietuvos karo akademijos d stytojai, karininkai ir Kari n  taryba sureng pedagogikos

skaitymus. J  tikslai:
• vertinti Lietuvos karo pedagogikos pradinink  ir kit  tarpukario Nepriklausomos

Lietuvos kariuomen s pedagog palikim ,
• aptarti dabartin s Lietuvos kariuomen s ugdymo uždavinius, aktualias pilietin s

patriotin s savimon s pl tot s problemas, kylan ias Lietuvai integruojantis  NATO gyny-
bos sistem .

Pedagogikos skaitymuose dalyvavo Lietuvos karo akademijos d stytojai, instruktoriai,
kviesti kit  aukšt j  mokykl  mokslo darbuotojai, Lietuvos kariuomen s padalini  atsto-
vai. Plk. ltn. V. Biržiškos ir plk. K. Žuko jubiliejui skirtos konferencijos reng jai suvok  ne
tik mokslin , bet ir edukacin  šios sukakties prasm , tod l  š  rengin pakviet  Karo aka-
demijoje studijuojan ius kari nus.

Šiame leidinyje spausdinami šio renginio dalyvi , taip pat keli  kit  autori , kurie d l
tam tikr priežas i  negal jo dalyvauti pedagogikos skaitymuose, bet atsiunt  savo straips-
nius ir pranešimus, darbai. Juose nagrin jami plk. ltn. V. Biržiškos, plk. K. Žuko karo pe-
dagogikos veikalai, pirmieji psichologijos ir kari  ugdymo vadov liai bei mokslo darbai,
parengti tarpukario Lietuvoje. Leidinyje taip pat analizuojama karinink  ugdymo Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštyst je ir tarpukario Lietuvoje sistema, gvildenamos dabartin s Lie-
tuvos kariuomen s aktualijos jai integruojantis  NATO. Tai vienas iš pirm j  Karo akade-
mijos leidini , kuriame pateikiami ne tik mokslo darbuotoj , pedagog , karinink , bet ir
kari n  straipsniai ir pranešimai. Kari n  darbai parengti vadovaujant Karo akademijos
pedagogikos ir psichologijos d stytojams. Spausdinama ir literat rin  muzikin -kompozi-
cija, kuri pagal K. Žuko knyg  „Žvilgsnis praeit “ pareng  doc. dr. Nijol  Janulaitien  ir
kar. Gytis Aug nas. J   min tojo renginio metu atliko kari nai Viktoras Buiva, Irmantas 
Genevi ius, Linas Janauskas, Aurimas Kleveckas ir Karolis Stiga.

Leidinio atsakingasis redaktorius ir sudarytojai nuoširdžiai d koja recenzentams dr.
Anelei Vosyli tei, doc. dr. Juozui Banioniui už vertingas pastabas, taip pat redaktorei Nijo-
lei Andriušienei ir maketuotojai Daliai Žukaitienei.

Esame d kingi Lietuvos valstyb s centriniam archyvui, Krašto apsaugos archyvui, 
Vilniaus universiteto bibliotekai, fotografui K stu iui Dijokui už leidinyje panaudotas
nuotraukas.

Tikim s, kad šis leidinys paskatins pedagogikos mokslo atstovus daugiau dom tis ka-
ri  ugdymo problemomis ir kartu bus gražus karo pedagogikos pradinink  Lietuvoje plk.
ltn. V. Biržiškos ir plk. K. Žuko 120- j  gimimo metini pamin jimo ženklas.

doc. dr. Nijol  Janulaitien
   doc. dr. Bronius Puzinavi ius

Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademija
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Introduction

by Assoc. prof. dr. Nijol  Janulaitien  and 
Assoc. prof. dr. Bronius Puzinavi ius

The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania 

On 16 October 2004 the General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania held pedagogic
lectures to commemorate the 120th birth anniversary of the pioneers of Military Pedagogy in Lithua-
nia, Lt Col Vaclovas Biržiška and Col Konstantinas Žukas. This book includes scientific articles and
speeches from this scientific event, introducing an assessment of the theoretical heritage of the two
pioneers and other pedagogues of the Independent Interwar Lithuania and considering topical chal-
lenges regarding education and training of the contemporary Armed Forces of Lithuania.
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PLK. LTN. VACLOVAS BIRŽIŠKA IR
PLK. KONSTANTINAS ŽUKAS –

LIETUVOS KARO PEDAGOGIKOS PRADININKAI

Plk. Ar nas Dudavi ius
Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademija

Anotacija

Pranešime glaustai apžvelgiamas prof. plk. ltn. Vaclovo Biržiškos ir plk. Konstantino Žuko gy-
venimo kelias, atskleidžiami j  asmenyb s bruožai, analizuojami ši  Lietuvos kariuomen s pedagog
veikalai, j  reikšm  kariuomen s ugdymui ir pedagogikos mokslo pl trai.

vadas

Žvelgiant  Lietuvos kariuomen s ugdymo ištakas m s  atmintyje iškyla dvi iškilios as-
menyb s – plk. ltn. prof. Vaclovas Biržiška ir plk. Konstantinas Žukas. Jie pirmieji Lietuvos
kariuomen je pad jo karinio ugdymo ir karo pedagogikos pamatus. V. Biržiška ir K. Žukas,
dalyvaudami Lietuvos valstyb s k rimo darbe ir Nepriklausomyb s kovose, suprato, kad
b tina skirti daugiau pastang  dvasiniam, psichologiniam ir pedagoginiam karinink , pus-
karininki  ir kareivi  rengimui. Ši  karo pedagog  žinios, gyvenimo ir profesin patirtis,
dalyvavimas švie iamojoje ir visuomenin je veikloje leido jiems susisteminti ir apibendrinti
karo pedagogikos žinias. Jie suformulavo ir pagrindinius karo pedagogikos uždavinius:

tinkamai parengti kariuomen , kad prireikus ji sugeb t  savo j gomis apginti krašt ;
išugdyti kar piliet , kuris, gr ž s iš kariuomen s, gal t  tinkamai atlikti savo parei-

gas valstybei ir tautai.
Tyrimo objektas – plk. ltn. V. Biržiškos ir plk. K. Žuko karin  biografija ir esmin s j

pedagogikos darb  id jos.
Tikslas – apžvelgti Lietuvos karo pedagogikos pradinink plk. ltn. Vaclovo Biržiškos ir

plk. Konstantino Žuko gyvenimo keli , atskleisti j  asmenyb s bruožus, aptarti pedagogin
palikim .

Tyrimo metodika – biografin s bei memuarin s literat ros šaltini  ir pedagogikos dar-
b  analiz , lyginimas ir vertinimas.
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1. Vaclovas Biržiška – Lietuvos kariuomen s karininkas

„Vienas iš svarbiausi j  kariuomen s uždavini  yra pilietiškumo aukl jimas ir Lietuvos
Nepriklausomyb s jausmo skiepijimas. Šiuo atžvilgiu mes toli nuo kit  šali  ir taut  esame
atsilik . <...> Ilgus amžius vergijoj ir priespaudoj gyvavusi tauta buvo visiškai pamiršusi senas 
nepriklausomos Lietuvos tradicijas ir taip susigyvenusi su ta rus , lenk , vokie i  priespauda,
jog gal gale susidar  tam tikras lietuvio psichinis vergijos tipas; kartu su tuo buvo susidar s
toks visuotinis nusistatymas, kad Lietuva kitaip ir gyvuoti negalinti.“

 Plk. ltn. Vaclovas Biržiška [2, 52–53]

1920 m. lapkri io m n. Vaclovas Biržiška stojo  Ne-
priklausomos Lietuvos kariuomen . Kaune jis jo atsargos 
bataliono kuopos vado, bataliono vado pad j jo, pulko
teismo pirmininko pareigas. 1921 m. V. Biržiška prad jo
tarnauti kariuomen s štabo Literat ros dalies Karo moksl
skyriuje. Kariuomen je jis r pinosi kareivi  švietimu, bibli-
otek  steigimu ir pl tra, d st  Karo mokykloje ir Aukštuo-
siuose karinink kursuose.

1923 m. pabaigoje V. Biržiškai, išleidžiant  atsar-
g , buvo suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. V liau 
dirbdamas savo gyvenim  jis susiejo su aukšt ja mokykla 
– buvo Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitet , kur ak-
tyviai reišk si teis s, bibliografijos ir literat ros istorijos 
baruose, profesorius.

Plk. ltn. Vaclovas Biržiška – karininkas pedagogas, patriotas, bendradarbiav s ir raš s
karin  spaud  – ,,M s  žinyn “, ,,Kar “, ,,Trimit “, skleid s mokslo ir kult ros id jas tarp

karinink , dalyvav s rengiant kariuomen s statutus, nagrin j s karo pedagogikos problemas 
ir pareng s sistemin  jos kurs , gvilden s karinink  mokymo ir metodinio rengimo klausimus. 
Jis dirbo negail damas sveikatos, laiko ir j g , stropiai analizavo kareivi  mokymo sistem ,
teikdamas si lymus kariuomen s vadovybei kariniais, švietimo ir kult ros klausimais, forma-
vo teigiam kariuomen s vaizd  visuomen je, nagrin jo kariuomen s drausm s problemas.

Lietuvos kariuomen je Vaclovas Biržiška žinomas karo pedagogikos ir Lietuvos seno-
sios karo istorijos darbais „Lietuvi kariuomen  1812–1814 m.“, „Lietuvos kariuomen s
vadai“. 1921–1923 m. žurnale „Karys“ buvo išspausdinta nemažai straipsni  kareivi  bi-
bliotek  vadovams. 1921 m. prad j s tvarkyti šias bibliotekas, per 3 metus papild jas iki
25 000 tom . V. Biržiška buvo vienas iš Karo moksl draugijos Bibliotek  ir bibliografijos
sekcijos steig j .

Pateiksiu por pavyzdži , kurie rodo plk. ltn. V. Biržiškos tvirt  ryžt , atsidavim  T -
vyn s ir kariuomen s idealams.

,,V. Biržiška aktyviai reišk si istorijos, kult ros, švietimo, politikos, teis s, knygotyros
ir karin s pedagogikos srityse“, – rašo Genovait  Raguotien  ir Bronius Raguotis [ 5, 5].

Plk. ltn. Vaclovas Biržiška
1884–1964
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,,Savo gyvenime, – raš  V. Biržiška, – netur jau joki kit  ambicij , kaip tiktai tarnyb
savo tautai“ [5, 7].

Nenor damas patekti  sovietin  vergij , 1944 m. V. Biržiška iš Lietuvos pasitrauk
Vokietij , o 1949 m. išvyko  JAV. 1951–1953 m. jis buvo JAV Kongreso bibliotekos Vašing-
tone garb s konsultantas, aktyviai dalyvavo lietuvi  išeivijos veikloje. 1946 m. buvo išrink-
tas Lietuvi  rašytoj draugijos garb s nariu ir t s  mokslin darb  bibliografijos srityje. V.
Biržiška buvo vienas iš iniciatori  JAV leisti Lietuvi  enciklopedij ir jos redaktori .

Vaclovas Biržiška mir  1956 m. sausio 2 d. Vaterburio (Waterbury) mieste Konektiku-
to valstijoje (JAV).

V. Biržiškos amžininkai, bendradarbiai ir studentai, j pažinoj karininkai – visi tarsi
susitar prisimena, kad jis buvo steb tinai darbštus, nuolat kantriai tri s , k  nors veik . Tai
buvo neišsenkamos energijos, sav s netausojantis žmogus. Darbas buvo V. Biržiškos nat -
rali b sena. Už nuopelnus Lietuvos kult rai 1928 m., minint Lietuvos Nepriklausomyb s
10- sias metines, V. Biržiška buvo apdovanotas Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu.

2. Konstantino Žuko asmenyb  ir veikla Lietuvos kariuomen je

Konstantinas Žukas Lietuvos kariuomen je tarnavo nuo 1919 m. lapkri io 18 d. iki
1926 m. sausio 1 d. Jis jo atsakingas pareigas: iš pradži  – I p stinink pulko ryši koman-
dos viršininko, v liau – atsargos bataliono, Užnemun s fronto vado, 1920–1921 m. krašto
apsaugos ministro ir kartu vyriausiojo karo vado. V liau buvo Generalinio štabo viršininko
pad j jas, IV pasienio divizijos vadas, II p stinink divizijos štabo viršininkas. 1920 m. K.
Žukas buvo išrinktas  Steigiam j  Seim . 1926 m. iš jo  atsarg  ir dirbo Karo mokyklos ir
Aukšt j karinink kurs lektoriumi, d st karo pedagogik , psichologij , statutus. stei-
gus Karo moksl  draugij , buvo išrinktas jos prezidiumo nariu.

,,Plk. K. Žukas buvo vienas iš žymesni  m s jaunos
kariuomen s vad  1919–1920 m. Jis dalyvavo ne tik karin -
je veikloje, bet ir visuomenin je. B damas krašto apsaugos
ministru ir l. e. vyriausiojo karo vado pareigas plk. K. Žukas
palaik  griežt  drausm  ir tvark  Lietuvos kariuomen je. Už
nusižengimus bei nusikaltimus griebdavo visus: tiek genero-
lus, pulkininkus, tiek ir leitenantus. Užtat jam nei tuomet,
nei v liau ir nei dabar niekas priekaišt  nedaro. Tekdavo
gird ti tik pagyrimus. Kitaip b ti negal jo, visi tai supranta“,
– rašo atsiminimuose plk. ltn. K. Ališauskas [2, 243].

1944 m. K Žukas pasitrauk  Vokietij , o nuo 1949 m.
gyveno JAV. Ten paraš  ir išleido atsiminim  knyg  „Žvilgs-
nis praeit “, kuri 1992 m. buvo išleista ir Lietuvoje. K. Žu-
kas mir  Klivlande (JAV) 1962 m. sausio 22 d.

Iš trumpos jo gyvenimo apžvalgos galima spr sti, kad
tai buvo žmogus, nebijoj s atsakomyb s ir Lietuvos kariuo-

Plk. Konstantinas Žukas        
1884–1962
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men je pasiek s pa ias karjeros virš nes.
Plk. Konstantinas Žukas buvo griežtas ir reiklus karininkas, dr sus, energingas, atka-

klus dirbdamas ir gyvendindamas savo sumanymus. Jis r pinosi kareivi  ir karinink  mo-
kymu, j  apranga, ginkluote, maitinimu ir aukl jimu. Kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuo-
men , teik  vadovybei verting  si lym , tarnybos vietose bendravo su valstybini staig
vadovais, rengdavo pasitarimus, kuriuose tardavosi, kaip veikti valstyb s tvirtinimo darbe
kylan ias problemas. Buvo sumanus ir atkaklus, nepakantus valdiško turto švaistytojams,
kyšininkams, nusikalt liams, pasienio kontrabandininkams. Itin pad jo gen. V. Nagiui-Na-
gevi iui Kaune kurti Karo muziej , pareng  Kari pensij statym .

Lietuvai buvo reikalingi idealistai, atsidav darbui, s žiningi, darbšt s, pareigingi va-
dovai ir vykdytojai, dr s s kovotojai, bet greta j  buvo reikalingi ir tokie neišsenkamos
energijos, labai griežti ir stiprios valios administratoriai kaip pulkininkas K. Žukas. Nor -
iau pateikti kelet pavyzdži , kurie rodo jo tvirtum  ir atkaklum  atliekant savo darb  ir

geb jim  iš karinink  ir kit vairaus rango pareig n  išreikalauti tinkamai eiti pareigas.
„Kovai su pažeid jais naudojau vis  savo, kaip fronto vado, didel  gali . Pradžioje ko-

vojau su jais gana švelniai, tik išvilkdamas aikšt n j piktus darbus ir atiduodamas juos tiesio-
giniams viršininkams. Greit pama iau, kad vieton nubaudimo visi nusikalt liai gaudavo pa-
aukštinim  tarnyboje, tik jie b davo išimami iš mano galios sferos. siutau ir prad jau kitaip
veikti. Visi aišk s nusikalt liai buvo tuojau suimami ir pristatomi  m s dabokl “ [9,193 ].

„Bene 1921 m. sausio m nes  iš Rusijos kal jim  gavome gana didel  transport  kalini
ir belaisvi lietuvi . Sužinoj s, kokiu traukiniu jie atvažiuos, liepiau pasitikti juos stotyje su 
garb s sargyba ir orkestru. Pats su gana didele palyda nuvykau  stot . Kai traukinys priart jo
prie perono, orkestras prad jo griežti Tautos himn , o garb s sargyba pagerb juos ginklu.

Iš perono visi atvykusieji buvo mano pakviesti  I klas s bufet , kur jiems jau buvo pa-
ruošti piet s. Kai aš  juos prabilau ir pasveikinau su laimingu gr žimu iš soviet pragaro
laisv j  T vyn , visi kaip vienas graudžiai, bet ir džiaugsmingai verk ,“ – raš  atsiminimuo-
se Konstantinas Žukas [9, 252–253].

„Buvau negailestingas, gal net žiaurus, bet šito nesig dinu ir s žin s graužimo nejau iu.
Ir aš pats, ir mano bendradarbiai pamat me, kad tik tokie veiksmai radikaliai atbaid  no-
rin ius nešvariu b du pasipelnyti tuomet, kai T vyn  stov jo ant bedugn s krašto, kai buvo 
statomas klausimas: b sime mes ar neb sime?“ [9, 161].

3. Vaclovo Biržiškos ir Konstantino Žuko karo pedagogika

Nepriklausomos Lietuvos valstyb s k rimosi pradžioje iš karinink , rašiusi  karin
spaud , itin išsiskiria plk. ltn. V. Biržiškos ir plk. K. Žuko mokslo darbai, tap  karinio ugdy-
mo ir Lietuvos karo pedagogikos pagrindu. Šiuos abu karininkus galime vadinti karo peda-
gogikos pradininkais. V. Biržiška 1922 m. pareng  sistemin karo pedagogikos kurs  ,,Karo 
pedagogijos bruožai“, o 1926 m. K. Žukas – vadov l  ,,Kariškosios pedagogikos bruožai“.
Abu autoriai raš , kad mokymas ir aukl jimas kariuomen je yra bendrosios pedagogikos
dalis, o karin  specifika reikalauja kitokios – karo –pedagogikos.
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3.1. Plk. ltn. Vaclovo Biržiškos „Karo pedagogijos bruožai“

Anot V. Biržiškos, karo pedagogika – tai mokslas, kuris nurodo kelius, kaip visais po-
ži riais geriau kar parengti kautyn ms. Tod l karo pedagogikos mokslo turin  sudaro:

1) kari  dvasinio gyvenimo ir žmogaus psichologijos tyrimai;
2) kari  mokymo metodai ir d sniai;
3) kari  aukl jimas.
Prad jus kurtis Lietuvos kariuomenei, karo pedagogikai buvo keliamas dvejopas už-

davinys. Viena vertus, reik jo pad ti parengti kariuomen , kad prireikus kariai gal t  sava-
rankiškai savo krašt  apginti, kita vertus – išaukl ti kar piliet , kuris gr ž s iš kariuomen s
sugeb t  tinkamai savo visuomenines pareigas atlikti ir savo asmeniniu pavyzdžiu sudaryt
atitinkamas s lygas s kmingai kariuomen s pl trai. V. Biržiška raš , jog labai svarbu, kad
kariai pasitik t  savo vadais. Išugdyti vad  – svarbiausias karo pedagogikos uždavinys, iš
jo kyla ir kiti reikalavimai – ugdyti pilietiškum  ir skiepyti nepriklausomyb s jausm . Tai
reiškia, kad aukl jant karius reikia labai rimtai ži r ti priemones, kurios pad t  Lietuvos
žmon ms atsikratyti vergo jausmo ir formuoti, sustiprinti j sitikinim , kad esame ir b si-
me nepriklausomi.

Anot autoriaus, pirmiausia kariuomen s vadai š jausm  turi patys išsiugdyti, o po to
ugdyti savo pavaldinius. Tod l karius reikia supažindinti su Lietuvos praeitimi ir dabarti-
mi, jos unikalia kult ra, ekonomikos laim jimais. Labai svarbu kariuomen je karinink  ir
kareivi  artimas bendravimas, tarpusavio pagarbos ir pasitik jimo ugdymas, moral s sti-
prinimas. V. Biržiška teig , kad karininko moralinis autoritetas atsiskleidžia ne tik tada,
kai jis vadovauja kareiviams tarnyboje, bet ir priva iame gyvenime (kareivin se, gatv je,
viešose vietose, švent se, susitikimuose ir namuose), visada jis turi laikytis dorov s norm .
Be to, karininkams b tina savarankiškai tobulintis ir toliau r pintis kariniu ir bendruoju
išsilavinimu, aktyviau dalyvauti kariuomen s švietimo ir kult ros darbe. Iš vado pirmiausia
reikalaujama, kad jis b t  teisingas, nes teis tumas ir teisingumas – tai du pamatiniai d s-
niai, padedantys gyti vado autoritet .

Ugdant karo vado b do savybes, kurias apžvelg me, siekiama to paties tikslo – kiek
galint grei iau ir geriau parengti karius s moningai ginti savo T vyn .

,,Lietuvos kariuomen  stokoja ger  mokytoj , kurie t  darb  gal t  tinkamai atlikti,
– raš  V. Biržiška, – kadangi mok jimas mokinti gyjamas tiek teoriniu tam darbui pasi-
rengimu, tiek praktiniu bei gyvenimo patyrimu, o svarbiausia susipažinus su bendrais pe-
dagogikos mokslo reikalavimais“ [3, Nr. 1, 75]. Jis ypa pabr ž  nuoseklumo mokant ir
aukl jant kareivius svarb :

„negalima iš pirmos dienos atvykus  naujok  apkrauti per dideliais reikalavimais;
pirmos naujok  dienos dalinyje turi b ti skirtos susipažinimui su vidaus tvarka, j

apr pinimu uniformomis, amunicija, tarnybiniais pokalbiais statut , dienotvark s ir kitais
klausimais;

visas mokymas privalo tur ti praktikos atspalv (išskyrus nedidel  teorini  pamok
dal );
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labai svarbus yra tinkamas statut  mokymas (tai yra pagrindas kariuomen s moky-
mo), ne atmintinas statut  kalimas, bet paremtas pavyzdžiais ir praktiniais g džiais;

mokant b tina vadovautis pedagogikos principu – eiti nuo žinomo prie nežinomo“
[3, Nr. 2,  250–252].

Kareivio mokymo esm  – j  rengimas kautyn ms, karui, t. y. siekiama parengti kareiv ,
kad jis mok t  savarankiškai ir drauge su kitais veikti dien  ir nakt , gerai šaudyti, prisitai-
kyti prie vietov s, apsikasti ir t.t. Kautyn s – tai egzaminas ne tiek kautyni  dalyviams, kiek
kareivi  mokytojams, aukl tojams ir visiems kitiems vadams. Šio pasirengimo pagrindas
– drausm , mokymo priartinimas prie reali  kovos s lyg , gera fizin parengtis ir tinkamai
išugdyti puskarininkiai.

2.2. Plk. Konstantino Žuko „Kariškosios pedagogikos bruožai“

Karo pedagogik  K. Žukas apibr ž  kaip moksl , nagrin jant  ,,fizinio, protinio, tech-
ninio ir moralinio kari  lavinimo pagrindus“ [8, Nr. 29, 253]. Pagrindiniai šio mokslo užda-
viniai: parengti kariuomen krašto gynybai ir išaukl ti kar piliet .

Autoriaus nuomone, karo pedagogika taikoma taikos metu, bet rezultatai išryšk ja
kautyn se. Tod l karininkai turi b ti gerai pasireng pedagogo darbui. Š pasirengim  su-
daro profesin s ir aukl jimo srities žinios, mok jimas taikyti jas praktiškai.

K. Žukas teig , kad karo pedagogika išaugo iš bendrosios pedagogikos. Bendroji pe-
dagogika glaudžiai susijusi su psichologija, etika, fiziologija. Karo pedagogas gali padaryti
daug klaid , jeigu netur s etikos ir fiziologijos žini , taip pat žini  apie kari dvasin  b -
sen , elgsenos poky ius ekstremaliomis s lygomis, tampos veikimo, pilietinio patriotinio
aukl jimo b dus. Karo tarnyba reikalauja toki  charakterio savybi , kuri  atvykstantis 
kariuomen jaunimas neturi arba jos nepakankamai išugdytos – dr sos, kovingumo, kilnu-
mo, paklusnumo viršininkams, pasiaukojimo, pasitik jimo savo j gomis, draugais ir vadais,
iniciatyvumo, budrumo ir ištverm s. Autorius pabr ž , kad daugelis naujok kari , nepai-
sant kuklaus j  išsilavinimo, dažnai karo tarnyboje demonstruoja kai kurias itin vertingas
savybes: geb jim paklusti, susidom jim karo dalykais, kantryb  ir ištverm . Tod l vadams
reikia mok ti tas ger sias savybes panaudoti ir išpl toti. Karinis rengimas turi stiprinti jau-
nuomen s fizines j gas, lavinti prot , išmokyti taktini  veiksm  ir, kas svarbiausia, ugdyti
patriotizm , kariams b tinas savybes, kurios lemia vadinam j  „karišk dvasi “. Kitaip ta-
riant, tarnyba rengia piliet  kar  karui.

Anot K. Žuko, norint tapti geru pedagogu, reikia išmanyti mokymo ir aukl jimo me-
todus, gerai pažinti pedagoginio darbo objekt  – kareiv . Tod l karininkai turi b ti gerai 
parengti pedagogo darbui:

gerai išmanyti mokymo ir aukl jimo pagrindus;
mok ti perteikti kareiviams žinias ir patirt .

Pedagogo nuomone, geb jimas panaudoti karo pedagogik praktin je veikloje daž-
niausiai priklauso nuo asmenini kiekvieno karininko savybi . Karininkas, kuris geriau
išmanys to dalyko teorij  ir metodus ir mok s ši  teorij k rybiškai taikyti gyvenime, bus
geresnis aukl tojas ir mokytojas.
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T vyn s meil , arba patriotizmas, yra labai subtilus jausmas. Jis apima daugel kit jaus-
m : gimtojo krašto meil , poži r  savo tautie ius, su kuriais žmog  sieja bendra kalba, sta-
tymai, papro iai, b das, istorin praeitis, bendros id jos, viltys ir t. t. Kai meil  t vynei yra
stipri, ji gali nuslopinti egoistinius jausmus ir skatinti žmog  aukotis. Autorius buvo sitikin s,
kad patriotini  jausm pl tojimas ir stiprinimas – svarbiausias uždavinys aukl jant karius.

Anot K. Žuko, pergal  kare daugiausia lemia kario moralin s savyb s. T patvirtino
žymi karo vad patirtis, istoriniai pavyzdžiai ir rašytoj kari knygos. Didieji karo vadai
visuomet moralines kari  j gas labai vertino, jie daug pastang  d jo tas j gas pl todami ir
palaikydami, mok jo jomis naudotis kautyn se.

K. Žuko nuomone, šios moralin s kariuomen s j gos bus stipresn s, jei jos bus išpl -
totos kaip visos tautos savyb . Bulgar  karo pedagogas plk. Kirilovas taip raš  apie tautos
ir kariuomen s moralini  j g  santyk : „Istorija mus moko, kad jei tarp taut  vadov  ar
pa ios tautos gelm se nutr ks moral s principai, kada t vyn s meil pasikeis visišku abe-
jingumu jos garbei ir likimui, kada troškimas pasipelnyti nešvariais darbais ir b dais apims
visus pilie ius – tos tautos žlugimas artimas ir neišvengiamas. Tokia tauta pražus tod l, kad
jos valstybinio ir visuomeninio gyvenimo pamatai sugrius“ [8, Nr. 33, 428].

Svarbiausioje pedagogin s veiklos srityje – moralinio kari  ugdymo sistemoje, anot K.
Žuko, pirmiausia reikia išskirti aukl jimo tiksl  ir ideal , o paskui ieškoti b d  ir priemo-
ni  tam tikslui pasiekti.

Aptardamas dvasingumo stiprinimo problemas, autorius pabr ž , jog b t  naudinga,
jei kiekvienas pulkas tur t  kapelion , savo pulko bažny i  ar koply i , kurioje kareiviai
reguliariai šventadieniais ir kitomis iškilmingomis progomis lankyt si. Karininkams taip
pat reik t  ateiti  bažny i  su savo kareiviais. Naudinga tur ti bažnytin  chor , gražu, jei
kartais per pamaldas griežt  orkestras.

Kari  mokymo esm  ir planas. K. Žukas raš , kad pagrindin  mokymo id ja rengiant
kariuomen  karui – mokyti karius t  veiksm , stiprinti tas id jas, valios savybes ir jausmus,
kurie reikalingi kautyn se, ir priešingai – slopinti ir šalinti tuos, kurie kautyn se žalingi. Ši
pagrindin  id ja turi vyrauti mokant karininkus ir kareivius atsižvelgiant  tris svarbiausiuo-
sius veiksnius:

1) suteikti pakankamai žini , pad ti karin s drausm s pagrindus, išlavinti kario veiks-
m  technik ;

2) per užsi mimus vengti toki  dalyk , kurie stiprint  savisaugos instinkt , silpnint
vali , o mokyti narsumo, pasiryžimo, kantriai ir s žiningai atlikti savo pareigas;

3) stiprinti T vyn s meil , ugdyti pagarb  savosios valstyb s statymams ir paklusnum
vadams; pad ti sis moninti pilietines pareigas.

Puskarininki , ypa liktini , mokymo tikslas – parengti gerus karinink pad j jus,
kurie, reikalui esant, gal t  užimti jaunesni j  karinink  vietas. Atsargos kari  mokymo
tikslas – sutvirtinti kovinio šaudymo, kautyni  taktikos g džius, lauko tarnybos ir karin s
drausm s pagrindus.

Norint s kmingai mokyti kariuomen , reikia š  proces  organizuoti planingai: 1) tei-
singai sudaryti metin  plan , 2) tiksliai sudaryti savaitines programas, 3) mokym  derinti su



22

kasdiene programa. Vykdant savaitines mokymo programas reik t  atminti: 1) kiekvien
dien  turi b ti apytikriai vienodas fizinis ir protinis kr vis, 2) kr vis laikui b gant ir mokslui 
t siantis turi did ti.

Kari  mokymo metodika. Autorius buvo sitikin s, kad mokant karius išmintingiausia 
karininkams naudoti gerai žinomus metodus. Metodika reikalauja mokomojo dalyko sky-
rius d styti tokia tvarka, kad kario s mon je nelikt  atskir dali , t.y. visas žinias sieti 
visum . Tokie login s sekos suderinti b dai gali b ti:

sintetinis – kai medžiaga parenkama ir d stoma pradedant nuo atskir dali  ir
einant prie visumos;

analitinis – kai medžiaga parenkama ir d stoma pradedant nuo visumos ir einama 
prie jos dali [8, Nr. 33, 445].

K. Žukas patar  instruktoriams prad ti nauj pamok  suskirstant j  dalis:
1. pamokos tikslas – pasakyti, ko naujo bus mokoma ar aiškinama;
2. paruošimas – parengti priemones ir paruošti karius naujai pamokai;
3. d stymas – parodyti veiksmus ar paaiškinti naujus dalykus;
4. taikymas praktikoje – skatinti kareivius padaryti t pat  veiksm  arba kitaip patikrin-

ti, ar suprato pamok .
Anot autoriaus, ypa  s kmingai mokant karius galima taikyti tarpusavio mokymo me-

tod : vienas karys vadovauja ir taiso kito klaidas, o antras vykdo nurodymus, po to jie kei-
iasi vietomis. Ypa  karininkai (instruktoriai) turi siekti sudominti savo mokomuoju dalyku

kareiv , antraip ger  rezultat  nebus pasiekta.
K. Žuko nuomone, kareivi  aukl jimas yra neatsiejamas nuo mokymo. Jei mes moko-

me, tai ir aukl jame, laviname pavaldini prot , stipriname j  vali , ugdome ir pl tojame
jausmus, kariams b tinas savybes, kurios reikalingos kautyni lauke.

Pabaiga

vertinus prof. plk. ltn. Vaclovo Biržiškos ir plk. Konstantino Žuko tarnyb  Lietuvos 
kariuomen je, darb kari  švietimo ir kult ros srityje, visuomenin  ir mokslin  veikl , šian-
dien galima dr siai teigti, kad jie yra vieni pirm j  atkurtos Lietuvos kariuomen s peda-
gog  šviet j  ir karo pedagogikos mokslo pradinink . Remdamiesi turtinga ir vairiapuse
profesine ir švie iam ja patirtimi, jie tikinamai parod , kad kari  mokymas ir aukl jimas
– nedaloma visuma. Šie autoriai klojo nuoseklios kari  mokymo sistemos, pagr stos nuošir-
džiu ir reikliu karinink  ir j pavaldini  bendradarbiavimu, pamatus.

Prof. plk. ltn. V. Biržiškos ir plk. K. Žuko gyvenimo patirtis, pedagogikos darbai šiuo-
laikin je Lietuvos kariuomen s mokymo sistemoje turi išliekam j  ir taikom j  vert . Šian-
dien karininkams, puskarininkiams, karini  vienet  vadams, d stytojams, instruktoriams
naudinga gerai susipažinti su ši  autori karo pedagogikos darbais ir taikyti juos praktikoje
pl tojant pažangias j  id jas.
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Lt Col Vaclovas Biržiška and Col Konstantinas Žukas as Military Pedagogy Pioneers of Lithuania

by Col Ar nas Dudavi ius
The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania 

Summary

The purpose of this Paper is to explore the life of Lt Col Vaclovas Biržiška and Col Konstantinas
Žukas, revealing their personal features of character, discussing public and creative work, and analys-
ing their scientific pedagogical works, mainly defining the concept of Military Pedagogy and estab-
lishing its relations to the General Pedagogy and other sciences.
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BROLI  BIRŽIŠK  FENOMENAS

Birut  Butkevi ien
Vilniaus universiteto bibliotekos direktor

Anotacija

Straipsnis supažindina su žymiais Šiaur s Lietuvos, Viekšni  krašto, žmon mis – Biržišk  šeima. 
Šiandien miestelyje šiai šeimai, kurios trys s n s tapo žinomais mokslo veik jais, aktyviais Nepriklau-
somos Lietuvos k r jais, pastatytas paminklas, kurtas memorialinis muziejus. Profesorius dr. Mykolas
Biržiška (humanitariniai mokslai), Nepriklausomyb s Akto signataras, tapo Moksl  akademijos aka-
demiku, Vilniaus universiteto rektoriumi. Plk. ltn. prof. Vaclovas Biržiška ilgus metus dirbo Lietuvos 
universiteto bibliotekos ir Bibliografijos instituto direktoriumi, Teis s fakulteto dekanu, daug nuveik
knyg  istorijos, bibliografijos, karo pedagogikos srityse. Garsus Lietuvos matematikas Viktoras Bir-
žiška, dirb s profesoriumi Vytauto Didžiojo universitete, paraš  reikšming  šios mokslo srities darb .    

vadas

1882 m. rugpj io 12 (24) d. Viekšni  gydytojas Antanas Biržiška ir jo žmona Elžbieta 
susilauk pirmagimio. S n pavadino Mykolu. Po poros met  ir trij  m nesi pasaul  išvydo 
antrasis j  vaikas – Vaclovas, o 1886- j  vasar  lopš paguld  savo pagrand l  Viktor . Že-
mai i  bajor  inteligent  namai prisipild  klegesio ir nesibaigian i  r pes i . Ir kas tuomet 
gal jo nusp ti, kad visi trys broliai bus profesoriai, garb s mokslo ir kult ros darbininkai,

Nepriklausomos Lietuvos valsty-
b s k rimo aktyv s dalyviai.

Tyrimo objektas – broli
Biržišk , žymi  Lietuvos moks-
linink , veikla tarpukario Lietu-
voje ir užsienyje.

Tyrimo tikslas – supažin-
dinti su broli  Biržišk  gyveni-
mu ir k ryba, j našu  Lietuvos 
moksl  ir kult r .

Tyrimo metodas – moksli-
n s literat ros analiz .Viktoras (pimas kair je), Mykolas ir Vaclovas Biržiškos Kaune.

Apie 1925 m.
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1. Mykolas Biržiška
Mykolo ir jo broli  dvasiniam brendimui bei paži roms didel tak  tur jo šeima. T -

vas Antanas Biržiška gydytojo diplom  gavo 1880 m. Maskvoje. Atsisak s pasi lymo pa-
silikti Rusijoje, sugr žo  gimtin  gydyti ir šviesti žemai i . Tok  apsisprendim , manoma,
l m  bendravimas su to paties universiteto studentais Jonu Basanavi iumi, Vincu Pietariu,
Jurgiu Šlapeliu. Viekšniuose A. Biržiška gydytojavo vis  gyvenim . Iš t  apylinki  kilusi ir
Biržišk  šeim pažinojusi Vanda Daugirdait -Sruogien prisimena: „Tai buvo gydytojo ide-
alas. Jis griežtai laik si savo profesijos etikos, dirbo viena mintimi – pad ti žmon ms <…>
Kartu su žmona Elžbieta Radzevi i te-Biržiškiene gyveno kukliai, bet j  namai buvo žino-
mi kaip šviesuomen s susib rimo centras. Tur jo didel  bibliotek , kuria naudojosi studen-
tai ir apylinki  inteligentija“ [3, 18].

Elžbieta Biržiškien  buvo mokytoja. Pedagog s išsilavinim ji taip pat gijo Maskvoje.
Tur jo ryški  muzikini  geb jim , m go skambinti fortepijonu, gražiai dainavo. Savo s nus
mok  ne tik muzikos, bet ir skaityti, rašyti, gramatikos, aritmetikos, fizin s geografijos, isto-
rijos, katekizmo. Antanas ir Elžbieta buvo reikl s ir griežti savo s nums, ypa  reikalavo at-
sakomyb s už pavest  darb  ir poelgius. Mykolas Biržiška savo atsiminim  knygoje „Anuo
metu Viekšniuose ir Šiauliuose“ [5] prisipaž sta, kad vaikyst je nem go b ti mokomas, bet
buvo smalsus ir savarankiškas.

„Atsimenu save 5–6 met  vaik , kai motina man pareišk : jei nenor s mokytis, teein s
iš nam , apvilko mane palteliu ir išleido gatv n. Mažasis Mykolas n  neatsigr ždamas nu-
jo  bažny ios šventori , atsiklaup prie koplyt l s ir meld  Diev  sveikatos t vui, auklei

Anusei, o mamai ne“ [5, 114]. Atsekusi iš paskos motina visk  mat  ir gird jo. J dviej
pokalbis šventoriuje buvo trumpas, bet vaikas j simin  visam gyvenimui.

Prisimin s brolio Vaclovo vaikyst , Mykolas tvirtino, jog šis nuo motinos pamok  bandy-
davo išsisukti sakydamas, kad svajoja „virsti ubagu, nes ubagui nereikia dirbti ir visi jam duoda
pinig , net valgydina“ [3, 124]. T v pedagogin  toliaregiškum po keleto dešimtme i  Myko-
las vertino taip: „Reik jo nemažai laiko ir rimtesn s paži ros, kol man nemalon  t vo rankos
atminim  išdild  mano paties suprastas ir atjaustas gilus t vo kilnumas, jo pasiaukojimas mums,
šimt  ir t kstant  kart pasireiškusi jo meil . Ir vis d lto, kažin ar be rykš i , bent be griežtos
t vo rankos neb t  Vytauto Didžiojo universitetas trij profesori  nustoj s…“ [3, 37].

Biržišk  vaikai augo tarp knyg . T vas nedraud  jiems raustis savo lekt ros spintoje ir
skaityti visa, kas traukia. Mykolas ir jo broliai m go klausytis atostog
parvykusios student s Hel s Gecevi i t s pasakojim  apie skaityt
knyg  herojus. Gydytojas A. Biržiška prenumeravo nemažai lenkiš-
k  ir rusišk  žurnal . M. Biržiškos atsiminim knygoje skaitome to-
kius žodžius: „Mano t v  namuose knyga iš viso buvo labai gerbiama
ir branginama, ir mes, vaikai, patys greit bemaž visus pinigus, kurie
patekdavo  m s  rankas, m me leisti knygoms“ [3, 137].

Biržišk  šeima gražiai bendravo su Viekšni  miestelio inteli-
gentais ir aplinkini  dvar  savininkais. Vienas iš j , E. Paulavi ius,
buvo baig s Tartu universitet . Plataus išsimokslinimo gamtinin-Mykolas Biržiška
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kas ir pedagogas tur jo didel  ir turting  bibliotek , kuria naudojosi keliolika šeim . Jau
b damas profesorius Mykolas Biržiška pasakojo: „Prisirinksim, b davo, gl b patinkam
knyg , susirišam  skraist , perkišam lazd  ir, pa m  už gal , abu su broliu nešam taip iš 
Pavirvy io dvaro net  Viekšnius, namo, kokius septynis kilometrus“ [8].

Biržiškos m go lankytis Santekli  dvare, kurio savinink  K. Radavi i t  tur jo nema-
žai knyg  ir buvo domi pašnekov . Mykolas su broliais b davo dažni sve iai Daubiški
dvare. Ten j  laukdavo malon s ir išsilavin  dvarininkai Darija ir Antanas Morai. Pasak M. 
Biržiškos, Mor dvare buvo beveik du t kstan iai knyg , j pasiekdavo žurnalai „Russkaja
Mysl“, „Vestnik Evropy“ ir kiti. Perskaitytos knygos iš Amerikos ind n  ir Afrikos negr
gyvenimo kaitino vaizduot  ir teik  sumanym  vaik  žaidimams. Žinant šiandienos vai-
k prast jan ius skaitybos reikalus, nelengva suvokti, kaip dešimtmetis Mykolas Biržiška
anuomet sugeb jo perskaityti tiek daug pasaulio literat ros klasik  – A. Mickevi iaus, A.
Puškino, N. Gogolio, G. Maupassanto k rini , Graikijos ir Romos istorijos veikal . Vis
gyvenim  M. Biržiška gr ždavo prie A. Mickevi iaus k rybos, dar ir dar kart  skait  jo 
eil raš ius. Neatsitiktinai 1923 m. dailininkas Paulius Galaun  M. Biržiškos ekslibrise pa-
naudojo A. Mickevi iaus atvaizd .

Iš motinos su kaupu gav s pradžios mokslo žini , trylikametis Mykolas stojo  Šiauli
gimnazij . „Labiausia m gau pats dirbti, galvoti ir svajoti <…>, labiausiai buvau link s
prie istorijos“, – raš  atsiminimuose [3, 144]. Turtingoje gimnazijos bibliotekoje buvo gali-
ma laisvai pasirinkti knyg . Mykolas dažniau rinkdavosi istorijos veikalus ir apysakas, mat
toki  skaitini  bibliotekoje buvo ypa daug. Jaunuol  trauk  šalia gimnazijos buvusi Cim-
kausko vadov li  ir rašymo reikmen  krautuv l , prilygstanti knygynui, kurioje buvo itin
ret  ir verting  leidini [9].

1897- j  sausio pabaigoje vyko visuotinis Rusijos gyventoj  surašymas. Anketas pil-
d  ir trys broliai gimnazistai Biržiškos. Pirm  syk  Biržiskos susim st : kas jie – lenkai, 
žemai iai ar lietuviai? Mykolas anketoje paraš  es s lenkas. Vaclovas ir Viktoras, kaip ir 
j  t vas, padar raš  – žemaitis. Nuo tos dienos Mykol  apniko nerimas. Galutinai apsi-
spr sti pad jo geriausias klas s draugas P. Urbšys. „Paskutin je gimnazijos klas je „Varpo“
ir „ kininko“ numerius su ypatinga pagarba ir susijaudinimu trise vart me ir glost me“ [3,
315]. Prabud s lietuvio patrioto jausmas skatino veikti. Mykolas su draugais tuoj pat sub r
lietuvi  kalbos kuopel , skaitydamas lavino lietuvi  kalbos g džius.

Naujas M. Biržiškos gyvenimo etapas prasid jo 1901 m. išvykus studijuoti  Maskvos uni-
versitet . Pasirinko Teis s fakultet , ta iau lank  ir istorijos bei literat ros paskaitas. Daugiau 
kaip trys dešimtys Maskvos universiteto student  lietuvi , tarp j  ir M. Biržiška, svajojo ir rimtai 
ruoš si kult rinei ir politinei veiklai Lietuvoje. Už dalyvavim  anticarin se riauš se jam teko
išk sti kratas. Suimtas kur  laik  s d jo už grot  Maskvos, Vilniaus bei Kauno kal jimuose.

1907 m. baig s Maskvos universitet  M. Biržiška atvyko  Vilni . ia m  dirbti tautin
ir politin  darb .

Atsiminim knygos pradžios žodyje M. Biržiška pažymi, kad kiekvienas rašinys jam
b dav s fizin  ir dvasin  kan ia. O juk rašto darb per vis  gyvenim  susikaup  nepaprastai
daug ir vairi . 1931 m. išleistoje M. Biržiškos bibliografijoje yra 2 200 raš .
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Nuo 1908 m. M. Biržiška darbavosi Lietuvi  mokslo draugijoje; tvark draugijos bi-
bliotekos knygas, skait  referatus visuotiniuose susirinkimuose, paskaitas lietuvi  samb -
riuose. Išrinktas draugijos vadov liams rengti komisijos nariu, pats m si rašyti vadov lius
mokykloms. Didel  visuomeninio ir mokslinio darbo kr v  M. Biržiška derino su Vilniaus
lietuvi  gimnazijos direktoriaus ir mokytojo pareigomis. D st  lietuvi  literat r , Lietuvos
istorij  ir geografij , o žmona Bronislava – rus kalb  ir aritmetik . Beje, šioje gimnazijoje
mokytojavo ir broliai Vaclovas bei Viktoras, d st  fizik  ir matematik .

1919 m. balandžio 20 d. lenkams okupavus Vilni , M. Biržiška nedelsdamas sukviet
lietuvi  inteligent  ir lietuvišk  organizacij  atstov  susirinkim . Jame buvo suformuotas
Laikinasis Vilniaus lietuvi komitetas, pirmininku išrinktas M. Biržiška. Lietuvos teisi
Vilni  gyn jas, lietuvi , gud  ir žyd  boikoto prieš lenkiško Vilniaus seimo rinkimus orga-
nizatorius 1922- j  sausio 20 dien po kratos suimamas ir kalinamas Lukišk se. Kaliniams
gr s  mirties bausm , ta iau buvo nuspr sta ištremti juos  Kaun [1].

Pedagogin  ir mokslin darb  M. Biržiška t s  Kaune. Aštuonerius metus jis buvo „Auš-
ros“ gimnazijos direktorius, dirbo profesoriumi Vytauto Didžiojo universitete, skait paskai-
tas visuomenei, kartais atvykdavo  Vilni  ir ištisas dienas s d davo Universiteto ir Vrublevs-
ki  bibliotekose, rausdavosi archyvuose ir raš , raš , raš .

M. Biržiška buvo Knygos m g j  draugijos narys. Jau pirmame draugijos metraš io tome,
išleistame 1933 m., yra jo straipsnis „Žemaitis Pr. Šemeta – Ad. Mickevi iaus bi iulis“. Jame
M. Biržiška pla iai komentuoja didžiojo rašytojo Adomo Mickevi iaus ryšius su Pranciškumi
Šemeta, kuris buvo XVI a. garsios žemai i  didži n  gimin s palikuonis. To straipsnio tikslas
buv s labai kilnus: „<…> prisiminus ia kelis vardus iš praeities, gal vienas kitas j j  atkreips
 save kurio jauno tyrin tojo d mes , palenks j pasirausti po dvarus, paž stamus, senus laiškus

ir šiaip apdulk jusius raštus, ir daugiau ar mažiau nušviesti kur  tams  m s praeities laik ,
bent priminti visuomenei kur pamiršt j  m s  krašto veik j . Džiaug iaus savo rašymu nors
kiek d l to prisid j s“ [3, 105]. Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraš i  skyriuje saugo-
mas M. Biržiškos aprašytas A. Mickevi iaus laiškas P. Šemetai [VUB, F1-Rš 922].

1939 m. spal  Vilni  gr žinus Lietuvai, M. Biržiška persik l  gyventi  mylim  miest .
Antraisiais jo namais tapo pertvarkytas Vilniaus universitetas, kurio rektoriumi buvo iš-
rinktas 1940- j  saus . Netrukus Lietuvos liaudies komisar  taryba patvirtino Humanitari-
ni  moksl  skyriaus narius. žymi  Lietuvos mokslinink  akademik  s raše buvo Vilniaus
universiteto rektorius filologijos daktaras Mykolas Biržiška ir profesorius filologijos dakta-
ras Vaclovas Biržiška.

Bet prasid jo karas, sujauk s žmoni  ir knyg  likimus. 1944 m. pasitraukdamas  Vo-
kietij  M. Biržiška pasi m  tik pluošt  rankraš i  ir kelet  savo bibliotekos knyg .

1949 m. pabaigoje M. Biržiška išvyko  JAV. Paskutin  jo gyvenimo atkarp  nupasakojo
išeivijos lietuvi literat ros kritikas ir publicistas Bronys Raila.

1950 m. atvyko  Los Andžel . „Paskutinis laisvojo Vilniaus universiteto rektorius, Ne-
priklausomyb s Akto signataras, vienas iš brandžiausi , labiausiai patyrusi  m s  visuome-
n s, politikos ir spaudos darbinink , vienas iš pa i  stambiausi  lituanistikos, lietuvi  kult -
ros ir literat ros istorijos mokslinink  – „Amerikoje niekur negal jo tilpti, niekur nebuvo
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reikalingas, niekam neatrod kviestinas ir traukiamas  bendr lietuvišk darb , kur jam b t
užtikrintas bent minimalus medžiaginis išlaikymas“ [10, p. 402]. Tiesa, buvo rengtas iškilmin-
gas jo 70-me io sukakties min jimas ir ta proga surinkti pinigai naujam b stui pirkti. Pagaliau 
senieji Biržiškos sikraust  nuosav  medin  nam , kur profesorius sireng  darbo kambar .
Tuomet „<…> dar kart , kaip ir per vis  jo ankstesn  gyvenim , išryšk jo nepaprastas jo 
asmenyb s stiprumas ir lietuvio žemai io charakterio kietumas“, – tvirtino B. Raila [6, 406].

Likimo sm giai, prasid j  apie 1955 m., nepalauž  stipraus žmogaus. M. Biržiška liko
toks pat vis  gyvenim . „Žodžio tes jimas, tvarkingumas, punktualumas, pedantiškas r -
pestingumas buvo gimtos jo b do savyb s, o gal ilgo, vairaus ir sud tingo gyvenimo išmok-
tos doryb s. Gyvenime, žodžiuose ir rašte jis nepakent klaid “ [6, 412].

Sukniubo skaitydamas brolio Vaclovo, iškiliausio lituanisto, veikalo „Aleksandrynas“ 
antrojo tomo korekt r . Tai buvo 1962- j  rugpj io 24-osios vakar . T dien  M. Biržiškai
sukako aštuoniasdešimt met .

2. Vaclovas Biržiška ir kariuomen

Vaclovas moksl  prad jo Šiauli  gimnazijoje (1895–1903) ir Sankt Peterburgo universite-
te (1903–1909), iš pradži  mok si Gamtos-matematikos, paskui Teis s ir kartu Istorijos-filolo-
gijos fakultete. 1910–1911 m. dirbo Vilniuje advokato pad j ju. 1911–1912 m. – Vilniuje, karo 
tarnyboj.  atsarg  iš jo b damas praporš ikas. 1913–1914 m. advokatavo Šiauliuose. 1914 
m. buvo mobilizuotas  Perm s pulk  Gardine. Tarnavo vairiose komendant rose Lietuvoje, 
Latvijoje ir Guduose. 1916 m. su savo pulku Galicijos fronte dalyvavo kautyn se. 1917 m. iš jo 
 atsarg . Maskvoje klaus  bibliotekinink  kurs , buvo Lietuvos reikal  komisariato archy-

vo ved jas, 1919 m. – švietimo komisaras Vilniuje. Kadangi nebuvo komunistas, greitai buvo 
pakeistas kitu. Nuo 1919 m. pavasario – Vilniaus lietuvi  gimnazijos, mokytoj  seminarijos 
mokytojas ir Aukšt j kurs lektorius. Lietuviams už mus Vilni  – Vilniaus universiteto bibli-
otekos glob jas. Lenkams siveržus 1920 m. spalio 9 d. p s ias iš jo  Kaun  ir buvo paskirtas 

komisij  sienai su Latvija patikslinti. Tuo pat metu dirbo prie ministr kabineto Lietuvos 
Ryt  komisijos ved ju (1921), Valstybinio centrinio knygyno ved jo pad j ju (1921). Buvo 
Valstyb s archeologijos komisijos narys (1922), Lietuvos mokytoj  profs jungos suaugusi j
gimnazijos pirmasis direktorius (1921–1922) ir mokytojas (iki 1925), Aušros gimnazijos moky-

tojas (1922–1925). Nuo 1920 m. – Aukšt j  kurs  Kaune lektorius, 
o nuo 1922 m. – Lietuvos universiteto (v liau – Vytauto Didžiojo)
profesorius Teis s ir Humanitarini  moksl  fakultetuose. Nuo 1923 
m. – Lietuvos universiteto bibliotekos, nuo 1924 m. – Bibliografijos 
instituto direktorius. Nuo 1933 m. dirbo Teis s fakulteto dekanu.

Lietuvyb s puosel jimo darb prad jo 1897 m., kai b damas
III klas je pasipriešino sta iatiki pamaldoms. V liau, 1901 m., 
b damas gimnazijos mokini  bibliotekos ved jas, dalyvavo slap-
tuose lietuvi  rateliuose. Mokydamasis universitete aktyviai dirbo
kaip student  draugijos bibliotekininkas, o nuo 1907 m. buvo jos Vaclovas Biržiška
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pirmininkas. Dalyvavo Didžiajame Vilniaus seime. Dirbo slaptoje LSDP spaustuv je ir pa-
sivadin s M. Baltusiu platino prieš carizm  nukreiptus atsišaukimus. Gyvendamas Vilniuje
1910 m. buvo Vilniaus lietuvi  mokslo draugijos bibliotekininkas ir sekretorius. Šiauliuose
pertvark  visuomenin  bibliotek  ir Ekonomijos archyv . 1920 m. – Meno k r j  draugijos
teatro direktorius; jo pastangomis 1921 m. vasario 16 d. pastatytas paminklas K stu iui.
k r  Vinco Kudirkos liaudies universitet  Kaune ir jam vadovavo, taip pat skait popu-

liarias paskaitas, buvo Lietuvos kraštotyros draugijos, Kult ros tarybos, Vinco Kudirkos
draugijos, Lietuvos istorik draugijos SSRS taut kult rai pažinti, Lietuvos bibliotekinink
draugijos steig jas. 1930 m. vadovavo Lietuvos bibliotekinink  delegacijai Lietuvos, Latvi-
jos ir Estijos bibliotekinink konferencijoje Rygoje ir buvo šios konferencijos pirmininkas,
1927 m. – Lietuvos universiteto delegacijos narys Rygoje, Taline, Helsinkyje. 

Literat ros darbe ir spaudoje dirbo nuo gimnazijos laik . Raš  eil raš ius, vaizdelius,
publicistinius straipsnius, korespondencijas kult ros temomis. 1906 m. „Lietuvos kininke“,
„Naujojoje gadyn je“, 1907 m. „Gabijoje”, „Kovoje”, „Skarde“, „Vilniaus žiniose”, „Žari-
joje”, 1909–1914 m. „Lietuvos žiniose”, „Visuomen je“ ir daugelyje kit . Jo slapyvardžiai
buvo Smutkelis, Raginis, Vavas, Vagabunda, Rukorius, Skruzd , Lap  ir kt. Tuo metu buvo
išleistos jo pirmosios knygel s: „Eil s ir proza“, „Apie knygas ir knygyn lius“, „Kunigas
Konstantinas Alšauskas“. Nebuvo baigta spausdinti Lietuvoje veikusi  ir jo atskleist  šni-
p  s rašai „Judoši  maišas“. Vilniuje 1919 m. redagavo leidin  „Švietimo reikalai“. Nuo
1919 m. bendradarbiavo laikraštyje „Vilniaus lietuvis“, o nuo 1921 m. dirbo Nepriklausomos
Lietuvos laikraš i  redakcijose. Kaune 1921 m. redagavo „Litwa“, bendradarbiavo periodi-
niuose leidiniuose: „Sekma diena“, „Sietynas“, „Kult ra“, „Trimitas“, „Karys“, „M s  žiny-
nas“, „Atspindžiai“, „Iliustruota Lietuva“, „Mokykla ir gyvenimas“, „M s  senov “, „Tauta
ir žodis“, „M s  tautosaka“, „Gubos“, „Praeitis“, „XXVII knygos m g j  metraštis“ ir kt.
Daugiausia rašini  skyr  Lietuvos kult ros istorijai, bibliografijai ir knyg  istorijai.

V. Biržiška buvo užsimoj s išleisti „Lietuvos bibliografijos“ 4 tomus. Ta iau iki pasitrau-
kimo iš Lietuvos (1944 m. vasar ) susp jo parengti ir išleisti bibliografij  iki 1910 m. Išeivijoje
tyrimus t s . Gerokai papild  ir Lietuvoje išleistas „Lietuvos bibliografijos“ (1924–1939 m.)
dalis.

Daug bibliografijos tyrim paskelb  savo iniciatyva 1922–1924 m. leistame laikraštyje
„Knygos“, 1928–1944 m. periodiniame leidinyje „Bibliografijos žinios“. V. Biržiškos pastan-
gomis Kauno universitete buvo steigtas ir Bibliografijos institutas (1923–1943 m.). Tirda-
mas lietuvi  bibliografij , išaiškino daugelio darb  autorius, pasirašiusius slapyvardžiais
(per 6 400 slapyvardži  iki 1914 m.). Tuo pagrindu 1943 m. išleido žodyn l  „Lietuviškieji
slapyvardžiai ir slapyvard s“, kuris neretai dar ir dabar naudojamas kaip savotiškas raktas
tiriant spaudos draudimo laikotarpio lietuvišk j  raštij .

Paliko ryšk p dsak  tirdamas lietuvi  senosios spaudos istorij . 1930 m. išleido reikš-
mingus veikalus „Lietuvišk  knyg  istorijos bruožai“ ir „Iš m s  laikraš i praeities“; 1953 ir
1957 m. – „Sen j  lietuvišk  knyg  istorij “ (I ir II t., ikaga); 1953 m. pareng  ir išleido „Vys-
kupo Motiejaus Valan iaus biografijos bruožus“ (nagrin jo jo visuomenin , kult rin  veikl ).
Emigracijoje paskelb  ir daug smulkesni  studij . Vertingi jo bibliografiniai tyrimai. 1946 m.,
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gyvendamas Vokietijoje, pareng  ir išleido „Lietuvi  rašytoj kalendori “, kuriame pateik
svarbiausias biografines žinias apie 1 149 žmones. V liau š  kalendori papild , nurod s net 
3 015 rašytoj . Gerai vertinamas V. Biržiškos trij  tom  veikalas, skirtas lietuvi  rašytoj  bio-
grafijoms nuo XVI a. pradžios iki 1964 m., „Aleksandrynas“. Tai labai kruopštus beveik viso 
V. Biržiškos gyvenimo darbas. J  išleido 1960–1965 m. JAV lietuvi  Kult ros fondas.

Ne kainuojamas V. Biržiškos kaip enciklopedisto ind lis. Prieškario Lietuvoje jis sure-
dagavo beveik 10 tom  „Lietuviškosios enciklopedijos“, buvo vienas „Lietuvi  enciklope-
dijos“ leidimo JAV iniciatori  ir jos redaktori . Vien savo redaguojamai enciklopedijai yra 
paraš s 12 000 trumpesni  ir ilgesni  straipsni , iš j  nemažai toki , kur pirm  kart  klausi-
mas nušvie iamas lietuvio mokslininko. Ne kart  ir šauliams jo plunksna gražiai patarnavo.
Jis buvo leidinio „Trimitas“, kit  Šiauli  s jungos leidini  bendradarbis.

Ta proga verta prisiminti, kad šis žymus mokslininkas daugiau kaip 10 met  tarnavo
kariuomen je ( nuo 1911 iki 1923 m., išskyrus 1913–1914 m.), iš pradži  buvo Rusijos impe-
rijos kariuomen s aspirantas, v liau, pirmajame Didžiajame kare, – karininkas, karo žygi
Lietuvoje, Lenkijoje, Vakar  Ukrainoje ir Rumunijoje dalyvis, už pasižym jim  apdova-
notas vairiais ordinais. Tarnaudamas Rusijos kariuomen je organizavo kareivi  mokyklas 
fronte ir kelis šimtus bibliotek . Kaip karininkas 1918 m. Maskvoje bolševik  buvo suimtas,
o lenkai 1919 m. j  kalino Lukišk se. Išleistas sutvark  30 000 leidini  lietuvi  gimnazijos
bibliotek , kuri  v liau lenk  valdžia at m .

1920 m. lapkri io m n. stojo  Lietuvos kariuomen . Iš pradži  Kaune buvo atsargos
bataliono kuopos vadas, paskui – bataliono vado pad j jas, pulko teismo pirmininkas. Nuo
1921 m. geguž s m n. dirbo Literat ros dalyje, Karo mokslo skyriuje, jo Kari  mokymo 
dalies ved jo pareigas, 1923 m. paaukštintas – suteiktas majoro laipsnis. Tarnaudamas ka-
riuomen je Karo mokykloje dirbo lektoriumi.  atsarg  išleistas 1923 m., jau tur damas
pulkininko leitenanto laipsn .

Kariams Vaclovas Biržiška ypa  žinomas savo senosios Lietuvos karo istorijos darbais
(„Kryžiuo i  keliai  Lietuv  XIV a., XV–XVIII a.“, „Lietuvos kariuomen s vadai“, „Lietu-
vi  kariuomen  1812–1814 m.“, „Svetimšaliai senojoje Lietuvos kariuomen je“ ir kt.) ir karo 
pedagogikos veikalais. 1921–1923 m. žurnale „Karys“ buvo išspausdinta nemažai straipsni ,
skirt kareivi  bibliotek  vadovams. Prad damas tvarkyti kareivi  bibliotekas 1921 metais, 
Vaclovas  Biržiška pasteb jo, kad jos labai sunykusios po karo su lenkais (iš 22 000 tom  liko 
vos 10 000). Per beveik 3 darbo metus jis v l papild  bibliotek  turt  iki 25 000 tom .

Pabr žtinas Vaclovo Biržiškos Lietuvos ateities numatymas. Straipsnyje „Karo peda-
gogikos bruožai“ („M s  žinynas“, 1922 m., II t.) jis atvirai pareišk : „Dabar visa toji su-
augusi visuomen s dalis, kuriai šiuo laiku tenka kurti nepriklausomyb s pagrindus, gim  ir
augo vergijoje ir iš mažens tiek to vergijos raugo yra gavusi, kad iki šiol negali iš karto jo
nusikratyti. Nepriklausomoj Lietuvoj gim  vaikai tik už keliolikos met prad s aktyviai vie-
šajam gyvenime dalyvauti. Kol tas laikas ateis, Lietuvos gyvenim  teks tvarkyti buvusiems
vergams, kurie nors ir nusistat prieš savo buvusius vadovus, vis d l to juos atsineša kitaip
negu  kitokius svetimšalius, jau ia kažkokius su jais, jei ne proto, tai bent širdies ryšius. Ir
tasai jausmas apsireiškia ne vien kai kuriuose Lietuvos politikos žingsniuose, ne vien net
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nuo sav s slepiamose mintyse, kad nepriklausoma Lietuva tai geras dalykas, tik d l visa
ko reikia b ti pasirengusiam ir kitai atei iai… Kariuomen , atitinkamai aukl jant reikia
rim iau ži r ti priemones, kurios pad t  t  sen j jausm  išrauti ir skiepyti ne formal ,
bet gilaus sitikinimo jausm , kad esame ir b sime nepriklausomi, neži rint joki  galim
politikos akira io atsimainym , net tada, jei toji ar kita Lietuvos žem s dalis ir b t  kokio
nors priešininko laikinai užkariauta“ [1, 53].

Kaip ir brolis Mykolas, Vaclovas 1944 m. pasitrauk  Vokietij , v liau gyveno Ameri-
koje ir ten dirbo kult rin darb . Mir  1956 m. JAV.                    

3. Viktoras Biržiška

Viktoras Biržiška gim  1886 m. vasario 23 d. Viekšniuose. Motina j , kaip ir kitus s nus,
pareng  stoti  gimnazij , kuri  jis baig  1904 m. aukso medaliu. Dar b damas mokykloje
dalyvavo slaptame lietuvi  mokini  b relyje. Lietuvi  kalbos j  mok Šiaulius atsi stas
profesorius.

1904 m. stojo  Sankt Peterburgo technologijos institut  (1914 m. j  baig ) ir Sankt
Peterburgo universitet , kurio Matematikos-gamtos fakultete studijavo matematik lais-
vojo klausytojo teis mis. Studijuodamas dalyvavo slaptoje lietuvi  student  draugijoje, be
to, vaidino Miko Petrausko operet je „Kaminkr tys ir mal nininkas“, dainavo ir šoko. Dar
studentaudamas vert si matematikos pamokomis. Labai anksti prad jo dirbti: iš pradži
Sankt Peterburgo A. Baranovskio patrank  t teli  ir vamzdeli  gamybos mon je, v liau,
prasid jus karui, tapo šios gamyklos direktoriumi. 1920 m. gr žo  Lietuv  ir sitrauk
Lietuvi  mokslo draugijos veikl .1922 m. kartu su broliu Mykolu buvo suimtas ir uždarytas
Lukiški kal jime, bet sikišus Taut  S jungai netrukus paleistas. V liau dirbo mokytojo
darb , 1922–1939 m. – Vytauto Didžiojo universiteto docentas, v liau – profesorius, 1940–
1944 m. – Vilniaus universiteto profesorius. 1944 m. pasitrauk  Vokietij , 1950 m. išvyko
 JAV. Mir  1964 m. ikagoje.

Jo žymesnieji veikalai vienaip ar kitaip susij  su matemati-
kos mokslais: „ vadas analiz n“ (1928), „Integrinis skai iavimas
ir apibr žtini  integral  teorija“ (1930), „Matematiškos tikimybi
teorijos pagrindai“, „Matematin  funkcija“ (1938), didžiausias jo
darbas – „Sveik j , racionali j  kompleksini  hiperkompleksini
ir algebrini  skai i  mokslas“, kur  taip pat buvo nutarta išspaus-
dinti, bet d l prasid jusio karo tai liko nepadaryta.

1983 m. iš profesori  Biržišk pusbrolio Stasio Biržiškio Vil-
niaus universiteto biblioteka nupirko Biržišk  šeimos dokumen-
tus. Tai buvo per 901 saugotin  vienet , iš kuri  Rankraš i  sky-
riuje buvo sudarytas Stasio Biržiškio fondas. Šiame fonde saugomi
archyviniai Biržišk  šeimos dokumentai. ia rasime Raseini pa-

vieto maršalkos liudijim , išduot profesori  Biržišk  seneliui Boventurai Biržiškai apie jo
bajorišk  kilm . Dokumentas datuotas1815 m. Biržiškos – žemai i  bajor  gimin , žinoma

Viktoras Biržiška
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nuo XVII a. pr. Karšuvos, paskui Raseini  apskrityje. Mums domus Antano Biržiškos ir jo
žmonos Elzbietos Rodzevi i t s-Biržiškien s trij  s n  Mykolo, Vaclovo ir Viktoro gyveni-
mas ir veikla Lietuvoje. D mesio vertas Biržišk  šeimos genealogij  atspindintis dokumen-
tas, apimantis aštuoni  kart  gyvenimo laikotarp . Šiame dokumente istorikai gal t  rasti
vairi  duomen  apie Pailgo io dvar  nuo 1604 iki 1805 m. Saugomi ir vairi  dvar  kvitai, 

sutartys, sakymai, statistiniai dvar duomenys, paaiškinimai.
Rankraštyne saugomas Vaclovo Biržiškos epistolinis palikimas n ra labai gausus. Tai 

jo laiškai, adresuoti vairiems to meto žinomiems asmenims. 1896 m. laiškas, rašytas Va-
clovo, Viktoro ir Mykolo savo seneliui Leonardui, šiame fonde yra anks iausiai datuotas 
dokumentas.

Didžioji Vaclovo Biržiškos aistra buvo lietuviška knyga, jos tyrin jimas. Visa tai gražiai 
atsispindi jo laiškuose, rašytuose prelatui A. Dambrauskui. Yra laikotarpio, kai Vaclovas
Biržiška dirbo profesoriumi Lietuvos universitete, dokument (kai jis buvo Teis s fakulteto 
profesorius ir Humanitarini  moksl  fakultete d st lietuviškos knygos istorij  ir biblio-
grafij ). Iš to laikotarpio yra išlikusi  student  teisinink  Vaclovo Biržiškos recenzuot
diplomini  darb .

Vienas mažiausiai tirt prof. V. Biržiškos veiklos etap  – jo vadovavimo universiteto bi-
bliotekai (VUB) 1940–1941 m. laikotarpis. Iš Rankraš i  skyriuje saugom  dokument  (Se-
nato protokol ) sužinome, kad pirmame Senato pos dyje buvo nuspr sta VUB direktoriumi 
išrinkti Teis s fakulteto prof. Vaclov  Biržišk  ir pristatyti jo kandidat r  tvirtinti valdytojui I. 
Kon iui. 1940 m. sausio 26 d. Senato pos dyje buvo svarstytos laikinosios bibliotekos naudo-
jimo taisykl s, bibliotekos direktoriaus Vaclovo Biržiškos patvirtintos raštu Nr. 43.

Ikonografin  medžiaga n ra gausi. Seniausioje 1890 m. fotografijoje Biržišk  senel
Anatolija Leonardien  ir senelis Leonardas. Vaclovo Biržiškos vaikyst s fotografija datuo-
ta 1895–1896 m., trij  broli  Biržišk  Maskvos laikotarpio fotografija – 1901 m. Geriausiai
žinoma ir daug kur spausdinta 1925 m. trij  broli  Biržišk  fotografija.

Kylant Atgimimo s j džio bangai, 1988- j  ruden  Moksl  akademijos prezidiumas
kreip si  Lietuvos Respublikos Vyriausyb d l akademik  vard  gr žinimo M. Biržiškai
ir V. Kr vei-Mickevi iui. Panaikinus Lietuvos komisar  tarybos 1946 m. nutarim , 1988 m. 
spalio 24 d. Moksl  akademijos prezidiumas nusprend (nutarimas Nr. 281) laikyti M. Bir-
žišk , V. Biržišk , V. Kr v -Mickevi i , S. Kolupail  ir P. Skardži  Lietuvos moksl  akade-
mijos tikraisiais nariais nuo pat šios mokslo institucijos atk rimo pokario metais dienos.

1995 m. rugs jo viduryje Viekšniuose buvo surengta didel  švent . Biržišk draugijai
per penket  met pavyko surinkti l š  garsios šeimos paminklui. Kraštie i  iniciatyv pa-
r m  Vyriausyb , Akmen s rajono savivaldyb , dal l š paaukojo verslininkai ir kiti geros
valios žmon s. At jo ilgai laukta diena. Centrin je miestelio aikšt je, priešais sen j  vaisti-
n , buvo atidengtas paminklas Biržišk  šeimai (autorius – skulptorius eslovas Pe iukas).
Po to surengta mokslin  konferencija, kurios medžiag  išleido Vilniaus universitetas (žr.: 
„Viekšni  kraštas ir profesoriai Biržiškos“. Vilnius, 1995). Taip Lietuva visiems laikams 
amžino broli profesori  Biržišk  nuveiktus darbus.
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Išvados

1. Broli  Biržišk  veikla tarpukario metais – tai pasiaukojama tarnyst  Lietuvos tau-
tai, valstybei, jos kult rai ir mokslui.

2. Meil  knygai, žmon ms ir savo T vynei – svarbiausieji veiksniai, brandin  Biržišk
asmenyb , formav j  gyvenimo tikslus ir uždavinius.

3. Biržišk  mokslinis ir literat rinis palikimas – svarus ir unikalus ind lis  Lietuvos
kult r  ir istorij .
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The Phenomenon of the Biržiška Brothers

by Birut  Butkevi ien
Vilnius University Library Director

Summary

This article introduces some famous people of the Viekšniai region in the North of Lithuania – the
Biržiška family.  Nowadays a monument and a memorial museum remind us of this prominent family
whose three sons became influential scientists and activists aiming at creation of Independent Lithua-
nia. Prof. dr. Mykolas Biržiška, the Lithuanian Statehood Act signatory, became an academician of
the Academy of Sciences and the Rector of the Vilnius University. Lt Col Prof. Vaclovas Biržiška
worked as Director of the Vilnius University Library and that of the Institute of Bibliography, also,
the Dean of the Faculty of Law. Also, he significantly contributed to development of History, Bibli-
ography and Military Pedagogy. Viktoras Biržiška, a prominent Lithuanian mathematician, worked
as Professor of the Vytautas Magnus University in Kaunas. He wrote some significant works in the
field of Mathematics.
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KONSTANTINAS ŽUKAS: NUO TELEGRAFININKO 
IKI VYRIAUSIOJO KARIUOMEN S VADO IR

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO

Prof. habil. dr. Ona Tij n lien
Klaip dos universitetas

Anotacija

Šiame straipsnyje rašoma apie žymaus Lietuvos kariuomen s pulkininko Konstantino Žuko 
(1884–1962) vaikyst , paauglyst  ir jaunyst , aptariami jo asmenyb  formav  socialiniai, politiniai ir kiti 
veiksniai. Rašoma apie veržim si  moksl  ir švies , karin s karjeros pradži  ir kilim jos laiptais, s -
kmes ir nes kmes jo gyvenimo kelyje. Aptariama asmenyb s bruož , vadovavimo gabum  I pasaulinio 
karo ir kov d l Lietuvos nepriklausomyb s metais raiška, apib dinamos asmenyb s moralin s savyb s, 
poži ris  žmogaus esm  ir jo gyvenimo prasm , žmoni  santykius. Iškeliamas atsidavimas T vyn s rei-
kalams, pasiaukojama kova už jos laisv , pabr žiami jo integralios veiklos strategijos komponentai.

vadas

Kiekviena nat raliai susiformavusi tauta turi teis  gyvuoti, išlikti, kurti dvasines ir ma-
terialines g rybes, savo k rybos rezultatais turtinti žmonijos kult r . Tautos išlikimo pagrin-
das – per šimtme ius ar t kstantme ius sukauptos patirties pažinimas, per mimas, siparei-
gojimas j  t sti ir nat ralus t simas. Tai ne kart pažym jo m s  švietimo, kult ros klasikai, 
žym s ši dien  filosofai [2, 4]. Kita vertus, praeities pažinimas – visokios pažangos variklis.
Siekiant pažangos, prognozuojant jos strategij , svarbu gerai pažinti dabart  ir praeit .

Daugelio mokslo sri i  atstovai šiandien iš ties dar n ra atlik  tyrim , kurie atskleist
tam tikr  reiškini  ištakas, j  genez , kad tuo remiantis galima b t prognozuoti j  raid
ir valdymo strategijas. Tai b dinga ir socialiniams, ir humanitariniams mokslams. Dar ne 
viskas padaryta vertinant daugel  m s  tautos istorinio gyvenimo vyki , neatskleistos j
priežastys. Mažai tirtas XX a. suaugusi j  švietimas ir ugdymas, nedaug d mesio skirta
atskiroms asmenyb ms. Dar laukia daug neištirt karo pedagogikos, ypa karinio ugdymo
XX a. pradžioje ir tarpukario laikotarpiu, problem .

Ta iau šiemet šiuo poži riu yra gera proga atsigr žti  tuos vykius,  tas asmenybes, 
kurios kovose d l nepriklausomyb s gr m si su tautos vidaus ir išor s priešais, vadovavo
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savanori pulkams tvirtinant valstyb s savarankiškum . Tokia asmenyb  – buv s Rusijos
kariuomen s divizijos ryši  viršininkas Galicijos fronte, 1918 m. gr ž s  Lietuv , Raseini
milicijos vadas, Užnemun s fronto vadas, 1920 m. Steigiamojo Seimo narys, krašto ap-
saugos ministras, vyriausiasis kariuomen s vadas, Generalinio štabo viršininko pad j jas,
pasienio divizijos vadas, divizijos štabo viršininkas, Aukšt j  karinink  kurs  ir Vytauto
Didžiojo karo mokyklos lektorius pulkininkas Konstantinas Žukas. 2004 m. buvo minimos
120-osios jo gimimo metin s [8, 421]. Šio žymaus Lietuvos karininko k rybinis palikimas
iš dalies nagrin tas ( N. Janulaitien , 2003; K. Mockus, 2004 ). Beveik netyrin ti jo asme-
nyb s brandai takos tur j  veiksniai bei j  raiška. Šiandien tikslinga išsamiau panagrin ti
šio žmogaus veikl  ir patyrim , kuriuo galima pasinaudoti stiprinant ne tik kari , bet ir vis
Lietuvos žmoni pilietin  brand . Pagrindinis šaltinis, leidžiantis interpretuoti K. Žuko
asmenyb , taip pat nušvie iantis m s  tautos istorin patirt  – jo knyga, parašyta jau emi-
gracijoje JAV – ,,Žvilgsnis praeit “ [7 ].

Tyrimo objektas – K.Žuko asmenyb  formav  veiksniai ir asmenyb s raiška iki 1920 m.
Tyrimo tikslas – išanalizuoti K. Žuko asmenyb  formavusius veiksnius ir j  raišk  isto-

rini  gyvenamojo laikotarpio aplinkybi  kontekste.
Tyrimo uždaviniai:
1. Aptarti asmenyb  formavusius veiksnius.
2 Apib dinti karin s karjeros aplinkybes iki 1920 m.
3. Atskleisti geb jim  raišk  kov  d l Lietuvos laisv s ir nepriklausomyb s metais.

Metodologin s nuostatos. Autor laikosi nuostatos, kad praeit  tikslinga pažinti d l
ši  dalyk :

praeityje randame vis  mokslo id j  ištakas;
istorinis sisteminis principas leidžia pažinti tam tikrus reiškinius ir id jas vis  jas

veikusi  aplinkybi kontekste, interpretuoti žmog  ir integral jo ryš  su vertyb mis vairio-
mis gyvenimo aplinkyb mis;

mokslo pažanga vienija tris dalykus: praeit , dabart  ir ateit .

1. Asmenyb  brandin  veiksniai

Kiekvieno žmogaus gyvenimo b do, asmenyb s bruož , poreiki  raiškos, socialumo,
poži rio  žmog  ištak paprastai ieškome vaikyst je, sociokult rin je aplinkoje. Lietuvos
karininkas K. Žukas kaip asmenyb  formavosi veikiamas tiek nam  aplinkos, tiek gyvena-
mojo laikotarpio politini vyki  ir kit  aplinkybi .

K. Žukui buvo lemta gimti XIX a. pabaigoje (I884 m. gruodžio 17 d. ), kai carin s
Rusijos okupacija Lietuvoje jau buvo sitvirtinusi, o caro valdžia išbandžiusi daugyb  repre-
sini priemoni  tautos dvasiai užslopinti: panaikinta lietuviška spauda, prievarta gr dama
sta iatikyb , vietos jaunuoliai, baig  rusiškas gimnazijas ir Rusijos universitetus, negal jo
gr žti  gimt j  krašt  dirbti nei mokytojais, nei gydytojais, nei teisininkais.

K. Žukui, gimusiam neturtingoje šeimoje Kaune, dar vaikui esant, teko išgyventi ne
tik materialinius nepriteklius, bet ir okupacin politik , ypa  susijusi  su siekio ir poreikio
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mokytis gyvendinimu. Vaikas nat raliai išgyveno Lietuvoje besiklostan ius vykius, buvo
tarp žmoni , kurie ia gyveno ar lank si.

Pirmosios aplinkos ir gyvenimo pažinimo pamokos vyko gimtajame mieste, Kaune:
ia kartu su daugeliu kit  Kauno gyventoj  dar penkeri  met  neturintis Kostukas susipa-

žino su vienu iš technikos laim jim  – dvira iu, kuriuo vykdamas  Peterburg  iš Paryžiaus 
atvažiavo  Kaun  keliauninkas pranc zas. ,,Kai gi pasirod  keliauninkas, gyventoj  entu-
ziazmui ir nustebimui nebuvo galo. Vis  valand  gerai ma iau, nes tup jau Miesto sodo 
kaštone: negi vaikas gal s k  nors pamatyti per t  suaugusi j  nugaras?“ – v liau prisimi-
nimuose raš  K. Žukas [ 8, 10].

Kostukas žaid  tradicinius, tuo metu vaikams prastus žaidimus, ir taip patenkino savo 
poreikius. Svarbiausia buvo tur ti virvut  ir draug : vienas draugas – arklys, kitas su mažu 
botag liu – vežikas. Tai teik džiaugsm  ir malonum [8, 12]. Išeit  rasdavo ir nesant draugo
ir virvut s: arkl  atstodavo pagalys tarp koj , o vaikas tapdavo raiteliu. ,,Kat  ir pel “, „Var-
tai“, ,,Sl pyn s“ir kiti žaidimai taip pat buvo m gstami ir noriai žaidžiami. „Ar yra didesnis
malonumas, kaip po audros pasiraitoti kelnes ir braidžioti šiltame vanden lyje, kurio pilni
visi grioviai?“ [8, 12].

Daug maloni  išgyvenim  berniukas patyr  varin damas lank , ypa  geležin , nuo sil-
ki  statin s. Smagu buvo gard  varyti „kiauliuk “.

Skaityti b simasis karininkas išmoko anksti – jau penkeri  met , nors mokykloje dar
nesimok . Kostas, penkiametis berniukas, savo kieme rado plon  lenk  kalba parašyt  kny-
gut  su antrašte ,,Proletariat a Žebractwo“. Pasitarus su motina, kreiptasi pon  Feliks ,
kaimyn  mergait s mokytoj , pametus  savo knygut . Apie š  žmog po daugelio met  K. 
Žukas raš : ,,Tai buvo ne kas kitas, kaip Feliksas Dzeržinskis, rus  revoliucijos pabaisa,
išžud s neišpasakytai daug nekalt  žmoni , rus  „ rezvy aikos“ steig jas“ [8, 12].

Prigimtin  b simojo karininko poreik pažinti, šviestis stiprino gyvas pavyzdys: Žuk
namelio kieme veik  ,,Mies ioni  valdybos“ kanceliarija, kurios raštvedys ir jo pad j jas,
sta iatiki  tik jimo žmon s, rašydavo ž sies plunksnomis ir vietoje sugeriamojo popieriaus
naudojo saus  sm l . Vaikas ilgai ir smalsiai steb davo j darb  vasar , kai jie rašydavo
prie atviro lango. Tai buvo vienas iš daugelio akstin , prisid jusi prie to, jog berniukas
labai anksti, 5 met  ir 9 m nesi , užsipliesk  noru mokytis, išmaldavo t v , kad drauge su
vyresni ja seserimi nuvest  j  mokykl . Ta iau, pasak paties K. Žuko, vyko ,,tragedija“: 
seser pri m  antr  skyri , o jam liep  ateiti kitais metais. Li dnas mintis berniuko galvoje
pakeit planas, kuris greitai buvo gyvendintas: Kostukas pastojo keli  Kauno gubernijos
mokykl direktoriui Lebedincovui ir pareikalavo priimti  mokykl : ,,J s  Ekscelencija,
sakykite priimti mane  mokykl . Tai nieko, kad aš mažas, bet aš jau moku skaityti ir rašyti, 

ir skai iuoti, tik dar dalybos nesuprantu, bet išmoksiu, tikrai išmoksiu“ [8, 13]. Dr sumu,
veržlumu berniukas pasiek  savo – jis buvo priimtas  mokykl , o pats Lebedincevas savo 
s skaita užsak  mokyklai dar vien  suol ,  kur  ir atsis do Konstantinas. ,,Mano triumfui
nebuvo galo. ia pat pasilikau mokykloje ir net iš susijaudinimo nepad kojau gerajam di-
rektoriui.  namus gr žau su seseria. Nors iš motinos gavau barti, nes ji nežinojo, kur buvau 
ding s, bet tai buvo niekis. Aš jau mokykloje“ [8, 14].
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Taigi jau ankstyvojoje vaikyst je išryšk jo prigimtiniai jo asmenyb s bruožai: verž-
lumas, savarankiškumas, atkaklumas siekiant tikslo. Jie išsiskleid  v liau, kai buvo ypa
reikalingi grumiantis su gyvenimo sunkumais, taip pat atliekant pilietines pareigas tautai,
valstybei.

Lankydamas pradžios mokykl , K. Žukas patyr  caro valdžios politik  okupuotame
krašte, ypa  tik jimo klausimu. Kaip žinoma, XIX a. antrojoje pus je steigtas valdžios
mokyklas lankantys vaikai katalikai buvo ver iami dalyvauti sta iatiki  mišiose. Su
šiuo reiškiniu ypa kovojo vyskupas Motiejus Valan ius, ragin s katalikus nepasiduoti
sta iatikybei ir pradžios mokyklos, kuriai taip pat buvo sakyta dalyvauti iškilmingose
pamaldose už caro šeim , rusifikavimui. Pab gim  iš j  organizavo sesuo, pažad jusi
paprašyti mamos 10 kapeik  saldainiams nusipirkti vietoje t , kuriais mokytojai po
pamald  žad jo vaikus pavaišinti: „Nereikia mums t kacapišk  saldaini  <…> – Tu
padaryk taip, – t s  ji, – kai mes prisiartinsime prie cerkv s, tu stverkis už pilvuko ir
išeik iš eil s, po to aš tave paimsiu, ir abu pab gsim“ [8, 17]. Pab gti pasisek . K. Žukas
pažymi, kad taip ir panašiai buvo kovojama su caro valdžios vykdoma rusifikacija ir
sta iatikyb s brukimu jau pradžios mokyklos mokiniams. Pirmaisiais mokslo metais K.
Žukas netur jo galimyb s lankyti tikybos pamok , nes jo t vas, kaip ir kiti t vai katali-
kai, nesutiko, kad vaikai mokyt si sta iatiki  tik jimo ties . Nuo antr j  met  katalik
tikybos mok dvasin s akademijos aukl tinis, katedros vikaras, kunigas Tamošauskas.
Mok  rus  kalba, dažnai ir lenkiškai.

K. Žuko vaikyst s metais Kauno miestas buvo surusintas ir sulenkintas. Gatv se dau-
giausia gird josi trys kalbos: rus , lenk  ir žyd . Lietuvi  kalba buvo girdima tik turguje ir
tik tada, kai j  atvykdavo valstie iai iš Suvalkijos. K. Žuko liudijimu, pamaldos katalik
bažny iose taip pat vyko lenkiškai, išskyrus Katedros bažny ios votyvas, kai maldininkai,
daugiausia tarnait s, giedodavo lietuviškai. Ir pamokslai jiems buvo sakomi lietuviškai.

K. Žukas atsiminimuose teigia, jog jis s moningai priklaus  Katalik  bažny iai, saugo-
josi patekti  sta iatikyst s pinkles, neveng pripažinti viešai, kokio tik jimo es s. B simasis
karininkas mini, jog dar b damas antro skyriaus mokinys panoro patarnauti mišioms: iš-
moko ministrant r  ir po t vo pokalbio su Šan i  bažny ios zakristijonu vaikas prad jo eiti
savo pareigas. Po poros met  berniukas panoro pereiti  naujai suremontuot  Katedr . ia
teko patarnauti ir vikarams, ir prelatams. „Buvau tinkamas klap iukaut“ [8, 23].

Pradžios mokykloje K. Žukas mok si labai gerai: visus ketverius metus buvo pirmasis
klas s mokinys, mokslo met pabaigoje gaudavo pagyrimo rašt  ir knyg  dovan . Tai tei-
k  vil i , kad lengvai pateks  gimnazij . Ta iau viltys 1894 met  ruden  sudužo – Kostas

pirm j  gimnazijos klas  nebuvo priimtas. Per metus kruopš iai savarankiškai ruoš si,
tik damasis stoti  antr j  gimnazijos klas : paženg  mokydamasis lotyn  kalbos, apskri-
tai skait labai daug knyg , laikraš i , žurnal . Ta iau po met  v l nes km : pareiškim
gimnazij  nuneš s t vas sužino, kad „mokestini  luom “ vaik sakyta nepriimti  Kauno
gimnazij . „Mokestiniai luomai“ – tai valstie iai ir miesto gyventojai, o Kosto t vas kaip tik
ir buvo miestietis. Mokyklos direktoriaus užuomina, kad jei t vas ar vaikas b t  sta iatikis,
tai išimt  gal ir b t  galima padaryti, t vas nepasinaudojo.
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Verti d mesio Konstantino išgyvenimai, kurie, neabe-
jotina, suvaidino nemaž  vaidmen sis moninant, kas sava, 
artima, ko nereik t  išsižad ti: ,,O noras buvo toks didelis!
Mano jaunoje sieloje atsirado didelis kartumas: nejaugi aš 
visam savo amžiui turiu pasilikti tik su pradžios mokyklos 
žiniomis, kai man mokytis taip domu ir lengva? Ir kuo aš 
kaltas, kad gimiau iš lietuvi , katalik  ir ,,mokestinio luo-
mo“ t v ?! Kod l pasaulyje tiek daug neteisybi ?!“ <…> 
Tuomet aš pajutau didel  neapykant  carui, jo režimui, 
visam tam, kas skirsto žmones  ,,mokestinio luomo“ ir 
„ilniuosius“, visam tam, kas yra neteisinga santykiuose su
kitais žmon mis“ [8, 25]. Taigi dar vaikas b damas Kons-
tantinas patyr  tuos suvaržymus, kuriuos caro valdžia taik
Lietuvoje, siekdama j palikti tamsi  ir asimiliuoti per mo-
kykl , per tikyb .

T vui persik lus  Obelius, Konstantinas, 12 met
berniukas, veiklus ir trykštantis energija, jaut  ypating

saviraiškos poreik , tod l glaud si prie bažny ios, atlikdavo patarnautojo pareigas, nes
„nemaž  staž “ buvo sukaup s Kaune. Konstantin  supo dom s žmon s: vargonininkas
Mykolas Petrauskas, zakristijonas Motiejus Petrauskas, vargonininko d d . ia sutiko b -
sim  Lietuvos operos t v  – Kipr  Petrausk : abu tapo vargonininko pad j jais. Konstanti-
nas giedojo Miko Petrausko vadovaujamame chore, kurio koncert  atvykdavo pasiklausyti
net Romeriai iš Antanaš s ir Bagdoniški , tarp j  ir jaunas gimnazistas Mykolas Romeris, 
v liau Lietuvos universiteto rektorius ir profesorius. Poreik  atsiskleisti ir gabumus liudija
Konstantino atsiminimai: ,,Pam ginau ir aš. Išeina. Nuo to laiko giedodavau ir aš. Prakti-
ka buvo tokia didel , kad aš visas psalmes, o j  trijose dalyse yra keliolika, giedodavau be 
knygos, atmintinai“ [8, 29].

Trylikame iui paaugliui vis dažniau iškildavo gyvenimo tikslo problema. Jis puikiai 
žinojo, kad lietuviui katalikui, nesvarbu, mokytas jis ar ne, savajame krašte vietos n ra. 
Tapti šaltkalviu, batsiuviu ar siuv ju noro nebuvo. vykiai susiklost  taip, kad vietoj loty-
n  kalbos ir mokymosi gimnazijoje teko prad ti mokytis telegrafistu, o netrukus išvykti 
 Sibir , kur geležinkelio statyboje niekas nepaiso nei luomo, nei tikybos, nei amžiaus. 

Su savimi penkiolikmetis Konstantinas tetur jo medin  skrynut  su mantele ir maistu, 
ryšul , kuriame buvo paklod  ir pagalv l , arbatin , 10 rubli [8, 35]. Sibiras negal jo ne-
bauginti. Pirmoji darbo vieta – An inskas. 1900 m. K. Žukas perkeliamas  Krasnojarsk .
Sibire Konstantinas sutiko daug ger  žmoni  , kurie j pripažino, gerb , jam pad jo labai 
geranoriškai ir nuoširdžiai. Tarp j  ir keletas lietuvi . Tai – K. Gaigalas, kil s nuo Šven-
ioni , K. Ryškus iš Plung s. K. Žukas nurodo, kad šis žmogus savo dora ir karšta meile 

Lietuvai dar didžiul tak  besiformuojan iam jo charakteriui. Patrauk  ir K. Ryškaus 
teorija, pagal kuri  kiekvienas lietuvis, kuris negali gauti darbo Lietuvoje, turi vykti  ki-
tus kraštus, bet jokiu b du nenutraukti dvasini  sait  su Lietuva. K. Žukui Sibire dirbti 

Konstantino  Žuko atsiminim
knyga „Žvilgsnis praeit “
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telegrafistu sek si puikiai. Atlyginimas buvo neblogas – iš jo gal jo išlaikyti ir iš Lietuvos
atvykusius t vus bei seser .

Be lietuvi , K. Žukas tur jo ir rus  tautyb s draug . Susik r  dainos choras, litera-
t ros studij  ratelis. Aktyviausi ratelio nariai buvo Kovriginas, didelis filosofijos m g jas,
v liau Tomsko universiteto studentas, Uzlovas, sentikis iš Uralo, neblogas poetas, Šocho-
danovas – labai doras žmogus, chorvedys, ir kiti. Juos visus vienijo literat ros pom gis, dis-
kusijos apie skaitytas knygas. Buvo perskaitytos ir išnagrin tos L. Tolstojaus knygos ,,Kame
mano tik jimas“, ,,Kreiserio sonata“, F. Dostojevskio ,,Broliai Karamazovai“, ,,Nusikalti-
mas ir bausm “, skaityti ir aptarti Solovjovo, Merežkovskio k riniai. Nagrin tas ir Karlas
Marksas bei jo „Erfurto programa“, aptarti taip pat F. Engelso, A. Bebelio, K. Kautskio, V.
Lenino, G. Plechanovo ir kit  socialist  k riniai, „ta iau j  vis  teorijose rasdavome daug
neaiškum , negyvenimiškumo ir net nes moni . Socializmu sužav ti nebuvome ir socialis-
tai nepasidar me. Svarbiausias m s  ratelio savišvietos tikslas buvo Evangelijos žodžiai:
,,Ieškoti Dievo teisyb s“. Jokio piktžodžiavimo, joki  nešvanki  min i  ar kalb  m s  tar-
pe niekada nebuvo“ [8, 42].

Sibire, kur buvo daug politini  tremtini , nenurimo politinis gyvenimas. K. Žuk , kaip
ir kitus lietuvius, dirbusius Rusijos geležinkelio sistemoje, paliet  tie vykiai, kurie buvo
susij  su pasipriešinimu caro valdžiai, taip pat rus  ir japon  karas. Nuo geležinkelie i
darbo priklaus , kaip bus pervežti  front  kariai, o nuo to – s km  kare. K. Žukui teko
dirbti tokiomis s lygomis, kai geležinkelis buvo militarizuotas, o visi darbuotojai priklaus
Generalinio štabo viršininkui, atsakingam už tiksl  ir darn  geležinkelio darb .  Rusijoje
stipr jant  revoliucin pasipriešinim  caro valdžiai, ypa pralaimint kar  japonams, sitrau-
k  ir Sibiro geležinkelie iai, tarp j  ir K. Žukas. Jis dalyvaudavo mitinguose, buvo Sibiro ge-
ležinkelio revoliucinio komiteto narys. Jo, kaip ir kit  geležinkelio darbuotoj , revoliucinio
komiteto nari , tikslas buvo kaip galima geriau organizuoti geležinkelio darb  ir kuo grei-
iau ,, išvežti iš Mandž rijos milijonin kareivi  mas . Ta mas  buvo gerai surevoliucinta,

taigi jos pargabenimas  namus tur jo pagreitinti revoliucij  visame krašte. Kita vertus, tos
mas s ilgesnis palikimas Mandž rijoje gal jo b ti jos sužv r jimo ir anarchijos priežastimi,
kas visai nebuvo pageidaujama“ [8, 59]. Už dalyvavim  revoliuciniame komitete K. Žukas
buvo suimtas, paleistas, v l sekamas, ta iau laiku sp tas. K. Ryškus sp jo gr žti  Lietu-
v , nes drauge su kitais vienuolika komiteto nari  buvo laikomas caro valdžiai kenkian iu
žmogumi [8, 67]. Tai vyko 1906 m. sausio m nes .

Taigi K. Žuko asmenyb  formavosi nat raliomis to meto s lygomis. Saviraiškai palan-
ki nam  aplinka, teigiamas t v poži ris  moksl  ir jo reikšm  žmogui buvo tvirta moralin
atrama gabiam vaikui, iš prigimties valingam, socialiam, veržliam, atkakliam, organizuo-
tam, apdovanotam ir kitomis puikiomis savyb mis. Pilietiška ir katalikiška nam  dvasia
išugd  atsparum  asimiliacijai, stiprino tautin s tapatyb s jausm . Vaikyst je patirti stipr s
emociniai išgyvenimai d l tautai mest  okupacijos išš ki pad jo anksti susigaudyti sud -
tinguose socialiniuose ir politiniuose taut  santykiuose. Ypa  anksti prad jo reikštis pasi-
tik jimas savimi, savo j gomis. Tai l m paauglyst je sustipr jus  jo ryžt , veržim si veikti,
atvirum pasauliui, taip pat domesnio ir intensyvesnio gyvenimo poreik .
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2. Karin s karjeros pradžia

 Lietuv  sugr ž s K. Žukas pamat , kad ia taip pat revoliucin  situacija. Bruzd ji-
mai vyko Ukmerg s apskrityje, Šiauli  mieste, Suvalkijoje. prat s prie panašios situacijos
Rusijoje, dabar K. Žukas, aktyviai ne sitraukdamas  revoliucinius vykius, v l svarst  savo
gyvenimo klausimus, v l gr žo prie nuo vaikyst s puosel to troškimo mokytis. J  viliojo
Amerika, bet ten buvo sunku išvykti – nebuvo nei gimini , nei paž stam , kelionei tr ko pi-
nig . Tad tvirtai nusprend  važiuoti  Kaun  ir gimnazijoje laikyti egzaminus, kad gyt  teis
tapti kariu savanoriu. Tam tikr  vaidmen  suvaidino ir pragmatiški sumetimai: savanoriai
tarnavo tik vienus arba dvejus metus, o paprastam kareiviui kariuomen je tekdavo išb ti
nuo ketveri  iki šešeri  met . Kadangi t kurs jau buvo iš j s Sibire, abejoni d l stojimo
nebuvo. Lengvai iš žandar  viršininko K. Žukas gavo ištikimyb s pažym jim :

„Pri m  mane pats pulkininkas.
– Kaip aš galiu tamstai tok liudijim duoti, jei aš tamstos nepaž stu.
– Tai ir gerai, kad nepaž state. Jei pažintum te, grei iausiai neišduotum te.
Nežinau, kaip jis tai suprato, grei iausiai taip, kad, jei aš nebuvau jo „klientu“ , vadi-

nasi, esu ištikimas. ia pat liep  raštin je man prašom  liudijim  išrašyti“ [8, 77].
Sveikam, gyvenimo neišlepintam K. Žukui, apsivilkusiam 110-ojo Kamos pulko sava-

norio uniform , kareivio tarnyba nebuvo sunki, tuo labiau kad pulko buvein  buvo Šan iuo-
se. Taigi šios tarnybos pradžia, galima sakyti, buvo jo karin s karjeros pradžia. Palankiai K. 
Žukas, jau pra jus nemažai laiko nuo pirm j  tarnybos met , vertino gyvenimo kariuome-
n je s lygas ir mokomosios kuopos vadus – jie buv  gana kult ringi, o savanoriams taip pat
buvusios sudarytos geresn s mokymosi ir gyvenimo s lygos – dviem savanoriams duodamas
atskiras kambarys.

Kito K. Žuko karin s karjeros pos kio ilgai laukti neteko – mokomosios kuopos vadas 
pasi l  stoti  Vilniaus Karo mokykl . Užkluptas netik to pasi lymo, žinodamas apie kon-
kurs  (iš 3000 stojan i j  tepriimdavo 120–135), K. Žukas vis d lto  Karo mokykl  nuspren-
d  stoti, nors ir abejojo, ar laim s konkurs . Puikiai išlaik  egzaminus – net keturi  dalyk
gavo aukš iausius tuo metu balus – po 12: rus kalbos žodžiu, raštu, geografijos, istorijos, bet 
matematikos egzamino metu nemok jo ištraukti šaknies iš dvidešimt penki . Vis d lto gavo 
šešet  su dideliu minusu, ir buvo trauktas  stojan i j  s raš  trisdešimt septintuoju.

Vilniaus Karo mokykloje K. Žukas tur jo galimyb gyti platesn  išsilavinim , gauti
brandos atestat : ia, be karybos dalyk , pirmaisiais metais buvo d stoma rus  ir visuotin
literat ra, istorija, fizika, chemija, algebra, geometrija, trigonometrija, braižyba, statym
pažinimas ir higiena – d stom dalyk kursas prilygo gimnazijos kursui. „Per pamok kie-
kvien  lektoriaus žod  gaudyte gaudydavau, stengdavausi d stom  dalyk  suprasti ir sis -
moninti, už tai repeticij  ir egzamin  metu ruoštis buvo lengva“ [8, 81]. Atsiradus galimybei
šviestis, K. Žuko motyvacija mokytis reišk si stipriai – jis verž si kompensuoti tai, kas buvo
prarasta vaikyst s ir paauglyst s metais. 

Analizuojant K. Žuko gyvenimo vykius atrodo, kad jam prad jo sektis. Raginim  siekti 
aukštesnio išsilavinimo ir stoti karo akademij jis sulauk  iš statym pažinimo lektoriaus,
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K. Žuko žodžiais tariant, garbingo pulkininko, karo teis s specialisto (teisininko). Bet, kaip
ir kit  lietuvi , Žuko likimui tur jo takos tai, kad jis buvo lietuvis katalikas. T  jis puikiai
žinojo, ta iau d l karjeros nei tikybos, nei tautyb s neišsižad jo. Nors labai intensyviai ruo-
š si stoti  akademij , ta iau, pasiteirav s apie pri mimo s lygas, gavo nepalank  atsakym :
„Pagal neskelbiam potvark  iš aukš iau, katalikai  akademij  nepriimami“. Atsakymas
liudija, kaip tvirtai caro valdžia laik si savo tikslo – bandydama lietuvi  taut  asimiliuoti,
padaryti j  tamsi , piršti sta iatikyb .

Karo mokykla K. Žukui buvo nelengvo gyvenimo universitetai. ia ne kart jis buvo
baudžiamas: d l sitikinim  ar asmenini  savybi pats susik r  kli i , trukdan i  kilti kar-
jeros laiptais. Gr ždamas iš karini pratyb  apmaudžiai užsidirbo trisdešimt par  arešto:

„Besvajodamas pasteb jau, kad mano šautuvo gaidukas atsikiš s, nenuleistas. Nulei-
dau ir … skandalas!

Š vis! Sumišimas…
– Stok! Kas šaud ?
– Aš, – atsakiau.
Išgird  š v  karininkai apsupo generol  Dumbadz , lyg nor dami j pridengti nuo „pa-

sik sintojo „kulipk “, – jau ironiškai užbaigia K. Žukas [8, 83].
Šis vykis jo karjeroje buvo nemaža kli tis: anks iau numatytas  viršilos pareigas, tre-

iame kurse K. Žukas buvo paskirtas tik b rininku, o baigiant Karo mokykl  d l konflikto
su naujuoju mokyklos viršininku (priežasties nemini) iš b rinink  atleistas ir paskirtas tik
skyrininku. B tent d l to pagal mokymosi rezultatus s raše b damas penktas, dabar rašo-
mas dvidešimt pirmuoju. Tai l m  ir tarnybos vietos pasirinkimo galimyb . Teko išvykti 
Charkov , kur kaip puik  šaul pulko vadas paskyr  kuop , vadovaujam  „tikrai gero ir
nuoširdaus kuopos vado“ [8, 86].

Kaip savo atsiminimuose rašo K. Žukas, jo gyvenimas pasisuko kita vaga d l vieno
nereikšmingo vykio: 1910 m., kai prieš Tris Karalius karininkai, su j pulko raštin , nesu-
geb jo Morz s ab c le perskaityti sakymo apie pareig paskirstym  šven i  laikotarpiui,
K. Žukas j  skait  taip greitai, kaip „skaitoma knyga ar laikraštis“ [5, 87]. Kvalifikuotesnio
telegrafo specialisto už K. Žuk pulke nebuvo, tod l jis greitai paskiriamas ryši  koman-
dos viršininku. „Tas pareigas su trumpa pertrauka aš ir jau iki karo ir per vis  Pirm j
pasaulin  kar , tik tuomet jau divizijos štabe“, – rašo K. Žukas [85, 88]. Divizijos štabo
ryši  komandos viršininku K. Žukas skiriamas paskelbus mobilizacij . Jo žinion pereina tik
šeši telegrafo specialistai ir 54 atsargos kareiviai, kuriuos jis tur jo mokyti šios specialyb s
paslap i  – tai buvo elektrotechnikai, monteriai, buhalteriai, mokytojai, keletas kaimie i .
Taigi atlikti profesijos mokytojo funkcijas buvo sunku.

Pirmasis pasaulinis karas K. Žukui buvo asmenini  savybi , geb jim  išbandymo, gy-
venimo patirties kaupimo laikotarpis, taip pat puiki proga žvelgti etikos problemas ir jas
apm styti. Pirmame žiauriame m šyje atgijo vaikyst je išsiugdytas ryšys su Aukš iausiuoju:
„Tavo apgynimo šaukiam s…“ – kažkaip instinktyviai prad jau šnabžd ti < …>, – prisime-
na K. Žukas [8, 92]. Daug laim t  ir pralaim t  kautyni , panik priešo pus je ir tarp sav j
teko išgyventi. Iš karo metu išgyvent  situacij  K. Žukas išskiria tas, kurios prieštarauja
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žmogaus prigim iai, kilniai jo paskir iai: „Žmogus-žv ris turb t niekur taip aiškiai nepasi-
reiškia, kaip kare“, – rašo K. Žukas. Po pirm j  kautyni  K. Žukui krito  akis svetimas jo 
prigim iai reiškinys – kareivi  noras pl šikauti. K. Žukas skausmingai prisimena, kaip rus
kareiviai pl šikavo Austrijos miesteliuose, kaimuose ar sodybose, pilyse ir dvareliuose, kaip
nirš  dauž  veidrodžius, paveikslus, laikrodžius, fortepijonus (  juos m tydavo didžiulius 

akmenis), dažnai ten priteršdavo, naikino bibliotekas, senus archyvus, dokumentus. „Žmo-
guje dar daug yra žv ries, rusuose – aziatiškumo“, – pastebi K. Žukas [8, 97]. K. Žuko ban-
dymai nubausti pl šikautojus nepasiek  tikslo – „v liau pri jau prie išvados, kad vieno žmo-
gaus nubaudimas nuo pl šikavimo nesustabdys, nes tas reiškinys pasidar  masinis ir tokia 
kova su juo b t panaši  nor  sustabdyti up s srov  išsk stais rank pirštais“ [8, 96]. K. Žu-
kas gelb jo naikinamas kult ros vertybes, privert pl šikautoj , siaut jus  Johano Štrauso 
pusseseri dvare, palikti didžiojo kompozitoriaus gaid  originalus. Be to, jis išgelb jo por
verting  knyg : tarp unit  metropolito grafo Šeptyckio dvaro, esan io Prilbice, bibliotekos 
fond lauke suverst knyg , nuo lietaus pavirtusi  „ kažkoki  skyst  buiz “, rado dvi mažai 
apgadintas knygas. Tai buvo „Herbovnik Polski“, kurios keliolikoje puslapi  eil mis buvo 
aprašytas Lietuvos Vytis. Antroji knyga buvo Biblijos egzempliorius su vieno iš Radvil  gi-
min s atstov  dedikacija Lenkijos karaliui. Pirm j  K. Žukas perdav  Lietuvos universiteto 
bibliotekai, antr j , kaip Lietuvos reformatams brangi  relikvij , tarpininkaujant M. Y ui
– evangelikams reformatams.

K. Žukas gerai žinojo apie pad t  visame fronte, kareivi  nuotaikas ir nusiteikim
prieš caro valdži , tur jo daug informacijos apie šnipin jim  vokie i  naudai, caro autori-
teto smukimo priežastis. K. Žukas dar nuo 1905 m. tebegyveno neapykanta caro valdžiai
ir džiaug si, kad 1917 m. Sankt Peterburge prasid jo revoliucija ir pagaliau žlunga carinis 
absoliutizmas. Išplitus revoliuciniam jud jimui, ir K. Žukas, ir kiti karininkai gerai žinojo,
jog karas dar nesibaig , kad dar reik s toliau kariauti arba garbingai kapituliuoti. sitrauk s

kariuomen s gyvenim , jis dirbo kaip profesionalas, o kaip autoritetingas asmuo buvo
renkamas  visuomeninius susivienijimus. Pagal Sankt Peterburge lygiagre iai su Laikin ja
vyriausybe prad jusios veikti Darbinink  ir Kareivi  tarybos „Kareivi  teisi deklaracij “
visose kuopose ir komandose tur jo b ti neatid liojant slaptu balsavimu renkami komi-
tetai. J  teis s buvo labai didel s. Karininko ar puskarininkio vaidmuo, palyginti su šio
komiteto teis mis, buvo labai menkas. I917 m. kovo 25 d. K. Žukas buvo išrinktas kuopos
komiteto pirmininku, o po poros dien  – divizijos komiteto pirmininku. ,,Naujoje rol je
man teko b ti vis  revoliucijos siaut jimo laik . Gyvenime retai kam teks matyti ir pergy-
venti tiek daug vyki  su žmoni  ir j  masi  kvailyst mis ir beprotyst mis, tur ti reikal  su
žmon mis-žv rimis, kuriuose beveik nieko žmoniško jau nepasiliko. Teko man tramdyti
sužv r jusi  žmoni  mini , nustojusi protauti ir ypa  tuo pavojing , kad kiekvienas jos na-
rys, žmogus-žv ris, buvo ginkluotas ir prieš niek  neatsakingas“, – rašo K. Žukas [8, 115].

Taigi K. Žukas susid r  su chaosu, baisaus nužmog jimo faktais, bet, b damas ypa
stiprios dvasios, d l vidin s ir išorin s darnos sugeb jo blaiviai vertinti vykius, išlikti orus.
Ta iau savo pad t  laik  tragiška, o šios tragedijos priežastimi – negal jim  k  nors pakeisti:
per ketverius rinkimus j  „iš apa ios „draugai“ perrinkdavo, o iš viršaus divizijos ir kuopos
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vadai sakydavo ir prašydavo tose pareigose pasilikti. Tai jie dar  tod l, kad m s divizijoje
per vis  laik  nebuvo n  vieno kruvino eksceso“ [8, 115]. Iš paties karininko atkurt  situaci-
j  galima daryti išvad , jog jam b dingas blaivus poži ris  gyvenim , ištverm  ir kantryb  ,
ramumas. Tokia dvasia jis aukl jo ir savo komandos telefonistus, raitelius, dar  jiems stipr
teigiam poveik , o jie taktiškai, ramiu kalbos tonu taip pat nuramindavo sisiaut jusius ka-
reivius. Tod l, kuriame nors dalinyje prasid jus bruzd jimams, komitet pirmininkai kreip-
davosi  K. Žuk pagalbos. Ne kart  ir jo paties gyvybei gr s pavojus [8, 116].

Daug sumanumo ir kantryb s prireik  K. Žukui krinkant tvarkai rus  kariuomen je:
komiteto pos džiuose teko svarstyti pa ius, anot jo, ,,kvailiausius“ klausimus, atlaikyti vir -
j  spaudim , kad geguž s pirm j jie nedirbs, o šv s, kaip visi proletarai, išr pinti su riksmu
ir keiksmais  jo kambar siveržusiai kareivi  miniai leidimus ta proga gr žti  namus.

Sud tingoje revoliucin je situacijoje, tuo pat metu kovojant su vokie iais, K. Žukui teko
nelengvas vaidmuo: jis steng si atlikti savo pareig , vykdyti armijos vado sakym  – pakelti
kari kovos dvasi , kad jie visi sis monint , jog b tinas visuotinis puolimas, norint sunai-
kinti prieš  ir baigti kar . Ypa  nevaldoma situacija susidar  Rusij  iš Šveicarijos gr žus Le-
ninui ir paskelbus š k  „Taika ž tb t, tuojau, be joki  s lyg !“ Plintant anarchijai, kareiviai
žud karininkus, juos niekino ir kankino. Pavyzdžiui, „pritvirtindavo“ prie pe i j  antpe ius
– kaldavo tiek vini , kiek tas karininkas tur jo žvaigždu i . K. Žuko atsiminimuose atsi-
skleidžia, kad toks chaosas Rusijoje ir jos kariuomen je labai j  vargino ir tur jo didel  reikš-
m pasirenkant tolesn  gyvenimo keli : „Po mano anks iau aprašyt  šiurpi  miting  buvau
nusistat s potvarkius ir aš sabotuoti. Jei man kas iš aukš iau sakyt prikalbin ti kareivius
t sti kar , tai aš nesivaržydamas atsaky iau: pats prikalb k, o man jau gana“ [8, 129].

Ir tokiomis aplinkyb mis pasitaik proga kilti karjeros laiptais. Vyriausiojo kariuome-
n s vado vardu K. Žukui buvo pasi lyti du paskyrimai. Pirmas – vykti  Maskv  ir dirbti „de-
žuro generolu“ apygardos štabe. Funkcijos – administruoti vis  milžinišk  apygardos štabo
aparat . Už darb  skiriamas labai didelis atlyginimas. Antr j  gaut  rašt d l paskyrimo
buvo pasiraš s pats Kerenskis. Pasi lymas K. Žukui atrod  dar keistesnis – tapti II lenk
legion divizijos štabo viršininku.

Situacij  Rusijoje ir kariuomen je K. Žukas vertino kaip pragar  ir pasiryžo iš jo išsi-
vaduoti. Paliko divizijos komiteto pirmininko pareigas, nes kandidatu bolševikai išk l  savo
patik tin . Prašymas visiškai atleisti iš kariuomen s nebuvo patenkintas. „Divizijos vadas
jokiu b du nenor jo sutikti mane atleisti, nes, kaip jis sak , aš buvau vis laik lyg perk n-
sargis š lstan ioje audroje“ [8, 131]. Tada K. Žukas pasinaudoja pasi lymu vykti  II lenk
legion  divizij  (nors ir nebuvo ukrainietis). Gav s liudijim , pareigojant  visas sovietines
institucijas teikti jam pagalb , K. Žukas pradeda kelion  „iš pragaro per kitus pragarus“.
Lietuv pasiekia I918 m. geguž s 18 d.

Taigi K. Žuko karin s karjeros pradžia – tarnyba savanoriu caro armijoje. Gabiam,
skvarbios prigimties jaunuoliui likimas l m  baigti Karo mokykl  Vilniuje, sitraukti  ka-
riuomen s gyvenim , dalyvauti Pirmajame pasauliniame kare, kariuomen je atlikti vado,
mokytojo, aukl tojo funkcijas. Šis jo gyvenimo laikotarpis – tai kartu ir sud tinga gyvenimo
mokykla, kurioje mokydamasis tur jo prog pažinti nužmog jus  žmog , globalines etikos
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problemas, gyvenim  – kaip pragar  ir chaos . Tai nesutrikd jo vidin s harmonijos, ne-
užslopino tik jimo g riu ir žmogumi, bet, priešingai, gr dino, stiprino. Ta iau esamomis 
aplinkyb mis jis nepasinaudojo si lymais kilti karjeros laiptais ir užimti aukštus postus ka-
rin se strukt rose.

Lietuvoje K. Žukui atsiskleid  naujos asmenyb s raiškos galimyb s. Nors 1918 m. vasario 
16 d. buvo paskelbta Nepriklausomyb , dar dvejus metus vyko reali kova d l jos tvirtinimo. 
Stiprinant nepriklausomos valstyb s politikos, teis s, ekonomikos pamatus didelis vaidmuo 
teko Lietuvos kariuomenei, kurios sumaniu, veržliu ir atkakliu karininku tapo ir K. Žukas.

Nors K. Žuko gr žimas  T vyn  buvo gana s kmingas, atsirado kli i , trukdan i
apsigyventi Lietuvoje: karin  vokie i  vadovyb , K. Žukui apsistojus Raseiniuose, nebuvo 
linkusi jo registruoti ir pasi l  gr žti  Rusij . Vokie iai žandarai, anks iau gars j  nepaper-
kamumu, per tarpinink , K. Žuko sesers bi iul  vietin  vokiet , gav  2 kg sviesto, išdav jam
naujut lait  vokišk pas .

Visuomenin s, Lietuvos reikalams skirtos veiklos pradžia buvo padaryta sitraukus
Raseiniuose, Edelio vaistin je, veikiant klub , kurio nariai, ištikimi Lietuvos interesams
žmon s, tarp j  ir K. Žukas, diskutavo politiniais ir kariniais klausimais. Diskutuodavo d l
informacijos, išspausdintos vokie i  okupacin s valdžios leidžiamame laikraštyje „Dabar-
tis“, kituose leidiniuose, kuriuos tik buvo galima gauti. K. Žukui, pasiryžusiam tarnauti
Lietuvai ir kuo grei iau sitraukti  sud ting jos gyvenim , buvo labai naudinga vieno Klai-
p dos lietuvio, vokie i  kariuomen s puskarininkio, informacija – ypa  apie amerikie i
karo technikos laim jimus – tankus, j  gali . Buvo aišku, kad tai buvo žinoma vokie iams,
kuriuos šios žinios morališkai žlugd .

Daugumai klubo nari , savo akimis ma iusi  ir patiems patyrusi  rus  revoliucijos
baisumus, minios siaut jim , žudynes, aktualiausias buvo vienas dalykas – kaip išvengti
chaoso Lietuvoje, kai vokie iai bus sužlugdyti, kaip pasiruošti suirut s laikotarpiui, kad jis
neužklupt  netik tai [8, 151]. Ši  id j  K. Žukas kartu su draugais greitai k nijo – Rasei-
niuose buvo išrinktas 12 nari  komitetas, pasivadin s „Raseini  respublika“. Labai svarb
vaidmen  rengiantis ekstremalioms situacijoms ir j  metu suvaidino K. Žukas: gav s komi-
teto užduot , sudar plan  tvarkai palaikyti, kad veiklos iniciatyvos neperimt  tamsusis gai-
valas. Jis organizavo milicinink  b r (surinko 30 milicinink , pareiging  vyr , ir 60 garb s
milicinink ). Iš ties  K. Žukui ir jo tarnybai ne kart  teko stabdyti, jo žodžiais tariant, kaž-
kieno kurstom  mini , t žusi , draskan i  visk , kas pasitaiko po ranka, siekian i krašte
chaoso, pasiruošusi  žudyn ms.

3. Veikla Nepriklausomyb s kov  laikotarpiu

Antras reikšmingas K. Žuko ir kit  komiteto nari  žingsnis buvo siekis panaikinti oku-
pacin s valdžios potvark d l g rybi  vokie iams teikimo ir apr pinti varguomen  maisto
produktais. Šioje srityje pasiekta tikrai nemaž  laim jim  – sutrukdyta išvežti  Vokietij
šimtus centneri  s men  ir po atkakli deryb  už juos atgauta iš vokie i  tiek pat cukraus
ir keliasdešimt t kstan i  marki .
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K. Žukas su kitais komiteto nariais, pasitraukus iš pašto vokie iui paštininkui, organizavo
jo veikl . Komiteto iniciatyva išleisti pirmieji nepriklausomoje Lietuvoje pašto ženklai „Ra-
seini pa ta 7 kapeikos“, „Raseini pa ta 3 kapeikos“, prad ti gauti lietuviški laikraš iai.

Beje, vykstant Lietuvoje politinei kovai ne tik tarp okupant , bet ir tarp kit politini
j g , K. Žukui ir kitiems komiteto nariams teko atremti bolševik  vado Lietuvoje V. Micke-
vi iaus-Kapsuko pasiuntinio lietuvio studento agitacin kalb  ir tikin jimus steigti proleta-
riato ir darbinink  tarybas. Argumentuota logiškai ir paprastai: dabartinio komiteto nariai
išrinkti iš t pa i darbinink proletar , nes karas ir žiauri okupacija visus „suproletarino“
[8, 160].

Nuojauta ir prognoz s, kad netrukus pasireikš destruktyvus tamsusis gaivalas, atsiras
pl šikaujan i  gauj  Raseiniuose ir kitose Lietuvos vietose, greitai tapo realybe. K. Žukui
prireik daug išminties, kad mieste ir jo apylink se sutramdyt  siaut jan ius pl šikus, o jo
globojami milicininkai nesuabejot  šios veiklos prasme ir neišsiskirstyt . K. Žukas tur jo
pakankamai patirties, gytos panašiomis revoliucin mis s lygomis Rusijoje, tod l veik  ir
vadovavo ryžtingai, nebejodamas, pasitik damas savimi ir savo vadovaujamos grup s žmo-
n mis. Jo autoritetingas elgesys ir pastangos l m , kad gyvenimas Raseiniuose ir jo apylin-
k se tek jo ramesne vaga.

Sunkiai sitvirtinant valstybingumui, Lietuvoje paskelbus savanori  mobilizacij , K. Žu-
kas gavo kvietim  užimti besikurian ios Lietuvos kariuomen s Generalinio štabo viršininko
pad j jo viet , bet išvykti sutrukd  netik ta liga – šiltin . Tik pasveik s buvo paskirtas  I
p stinink pulk , kuris buvo formuojamas Marijampol je, ryšio komandos viršininku. Men-
kas Lietuvos kari  apavas, prasta apranga liudijo kariuomen s skurd , ta iau K. Žukas žav -
josi savanori  sielos grožiu (jie dainuodavo tai graudžias, tai linksmesnes dz kiškas dainas),
patriotizmu, meile savo t vynei, motyvacija j  ginti. Šiuos kari  bruožus, K. Žuko nuomone,
l m  ilgamet  tautos priespauda, išugdžiusi tautin  atsparum , ir žmogaus ryšys su gamta,
kuri dar tak j  sielai – leido b ti linksmiems, optimistiškai nusiteikusiems [8, 177].

D l susiklos iusi  aplinkybi  kovojantis su bolševikais I p stinink pulkas tur jo gr žti
 Alyt , o Marijampol je liko trij  kuop  batalionas, kurio vadu tapo K. Žukas. Karininkui

teko sud tingas uždavinys – greitai parengti kautyn ms siun iamus naujokus. Tam nebuvo
nei reikiam  s lyg , nei priemoni  – kareivin s buvo be lang  ir dur , be lov  ir iužini , be
katil  maistui virti, be maisto sand li , be šviesos ir krosni : „Tokioje keblioje pad tyje retai
kam teko gyvenime b ti“ [8, 180].

K. Žukas, savanoriams kurdamas materialines ir technines tarnybos s lygas, susid -
r  su pareig n  abejingumu, o gal, kaip ilgainiui patyr , ir s moningu kai kuri  j  noru
trukdyti stiprinti Lietuvos kariuomen : „Sp jame, kad vietin  bolševik  organizacija ty ia
drumst  santykius, kad tuo b du palaikyt  nuolatin tempim  ir trukdyt  mums ram  or-
ganizavimosi darb “ [8, 182].

Susid r s su kai kuri  aukšt  kariuomen s pareig n  neveiklumu, abejingumu inici-
atyvoms, demagogija ir trumparegiškumu, K. Žukas d l t vyn s ir jos kariuomen s reikal
išgyveno tokius jausmus, kokius žmogus gali išgyventi tik d l pa i  artimiausi j : „Nie-
ko nepeš s, didžiai nusimin s dard jau atgal<…> važiuodamas galvojau, kad turb t tok
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jausm  turi Afrikos tyruose ištrošk s žmogus, pamat s netolim  šaltin , bet paskui sitiki-
n s, kad tai buvo <…> miražas“ [8, 185].

K. Žukas, vadovaudamas 4 000 naujok  ir tur damas tik 37 šautuvus, nesusvyravo d l
veiklos prasm s ir tikslingumo ir drauge su savo karininkais, gimin mis ir artimaisiais suge-
b jo už surinktas l šas sigyti savanoriams mokyti šiek tiek daugiau ginkl .

K. Žukas puikiai atlikdavo visas vado pareigas. Be karini  užduo i , kurias vykdant
itin praversdavo jo organizaciniai geb jimai ir taktika, jis atsakingai r pinosi kareivi  buiti-
mi, maitinimu, kurio kokyb s problema (vienodas maistas, ypa  prasta duona) buvo viena
iš svarbiausi . D l to jis, naudodamasis fronto vado teis mis ir galia, nubaud  Marijam-
pol s ir Liudvinavo mal nininkus – areštavo, o po vieno kareivi  „sukilimo“ nuvažiav s
„Su mimo komitet “ suk l  didel  skandal  ir pagrasino, kad pasitaikius panašiai situacijai
patiems komiteto nariams teks juos raminti. Tik po toki  išš ki , pareikalavusi  iš karinin-
ko daug dvasini  j g , maistas gerokai pager jo [8, 188].

Atskirai pažym tinas K. Žuko darbas su karininkais. Kaip jis pats pripaž sta, d l to
problem  b ta, nes beveik visi ministerijos atsi stieji buvo „1917 m. pak limo“, vadinamie-
ji Kerenskio praporš ikai“, labai mažai išmanantys, kai kareivius kautyn ms rengti [8, 190].
Tr kstant karinink , pa iam K. Žukui teko iš t pa i  naujok  ne vien  „kelti“  viršilas ir
puskarininkius. Jau carin je kariuomen je sukaupta patirtis, žvalgumas neleido šiam kari-
ninkui apsirikti – ,, beveik visi jie mano pasitik jimo neapvyl “ [8, 189].

K. Žukui teko susidurti su tokiais dalykais, kuri  jis negal jo pak sti. Vienas iš j  – naujo-
k komisijos nari kyšininkavimas. Apie tai j pat , bandydami pasinaudoti tuo pa iu metodu, 
informuodavo kariai arba j  artimieji, kad K. Žukas juos atleist  iš karo tarnybos. ,, ia jau 
maža raport  rašyti! Kit  dien  važiavau  Kaun , Ministerijos griežtai pareikalavau komisi-
jos, kuri perži r t  vis  naujok mimo darb “, – rašo atsiminimuose karininkas [8, 197]. Tris 
savaites dirbusi komisija konstatavo, kad daugiau kaip du šimtai sveik  naujok  buvo atleisti 
nuo karo tarnybos prievol s d l ligos. Visi naujok komisijos nariai buvo teisiami, ta iau, 
bausm  atid jus iki karo pabaigos, jos neatliko. Taigi K. Žukas tik išk l problem .

1919 m. balandžio pabaigoje, vykstant kariniams veiksmams fronte, K. Žuko statusas kei-
iasi – atvyk s pats ministras pirmininkas M. Šleževi ius paskiria j  „fronto vadu Suvalkijoje“ ir 

tai greitai patvirtina raštu ministerija. K. Žukas gyja tok  status , kuris suteikia dideles teises 
(Lietuvoje tuo metu dar buvo vadovaujamasi VII rus  karo stat  knyga), ir juo pasinaudoja 
ne savo, žinoma, o kariuomen s ir t vyn s labui. Situacija kariuomen je susiklost  tokia, kad
buvo b tina derinti vis  žinyb  veiksmus. To K. Žukas ir pareikalavo iš vis  grandži .

Karinink gyvenime, be karini  dalyk , buvo svarbus ir žmogiškasis veiksnys. Fronto 
Suvalkijoje vadas pasir pino, kad pus  met  alg  negav karininkai ir j  šeimos, remiantis
VII rus  karo statut  knyga, gaut  maitinim , nors Valstyb s kontrol s komitetas d l to 
1922 m. atsiunt  rašt  apie valstybei padaryt  870 000 marki  nuostol .

K. Žukui, organizuotam, korektiškam ir sumaniam karininkui, teko spr sti ne tik karinius 
klausimus. Vyriausyb  paskyr  j  pagrindiniu derybininku d l demarkacijos (skiriamosios)
linijos su lenkais. K. Žukas gavo tik pranc z  kalba parašyt galiojim  vesti derybas, be jo-
kios instrukcijos ir žem lapio. Prie derybinink  grup s iš Užsienio reikal  ministerijos niekas 
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neprisid jo. Suprasdamas užduoties svarb , karininkas iš ministerijos pareikalavo tr kstam
dokument , ta iau pav luotai iš Kauno atgabentame žem lapyje pažym ta demarkacijos
linija nesutapo su lenk derybinink pus s turimame žem lapyje nubr žta linija. Lietuviš-
kame žem lapyje demarkacijos linija rod , kad visa Dz kija atitenka lenkams. Pasitar s su
bendradarbiais, K. Žukas sutiko su lenk  si lomu projektu, nes j  žem lapis buvo patvirtin-
tas originaliu maršalo Fošo parašu ir jame pažym ti mažesni Lenkijai atitenkantys Lietuvos
žemi plotai. K. Žukas, informuodamas ministr pirminink  M. Šleževi i  apie deryb  eig
ir baigt , konstatavo, kad rengiantis šioms deryboms dalyvavo t vyn s išdavikai: „Gerokai
iškeik s, padariau tiksl pranešim  ir savo kalb  užbaigiau reikalavimu ištirti, kieno ia buvo
judošiškas darbas, aiškiausias m s krašto išdavimas<…>. Tolimesnis mano gyvenimas kaip
verdan iame katile nedav  galimyb s sužinoti, kieno ia buvo „darbas“ [8, 211].

Ekonomin  situacija Lietuvoje buvo tokia, kad kariuomen s apr pinimo maistu ir ki-
tos buitin s problemos tapo vad  reikalu. Kai kurie Lietuvos kariuomen s karininkai labai
nusigyveno, o alkani kareiviai m pl šikauti. Aukšto rango karinis pareig nas, fronto va-
das K. Žukas naudojosi savo statusu ir teis mis, žinoma, ne savo naudai, nepiktnaudžiau-
damas pad timi, o gerai suprasdamas savo ir kari pareig  grei iau baigti kovas su valsty-
b s išor s ir vidaus priešais. K. Žukas organizavo akcijas, kviet pasikalb ti parduotuvi
savininkus, turtingesnius kininkus, aiškino situacij , o v liau pareikalavo, kad turtingieji
išpirkt  „bonas“ (valstyb s paskol ) ir taip materialiai pagelb t  kariuomenei. Vienos ak-
cijos metu nenorintiesiems pad ti kariuomenei grasino, dal  j  net su m , tuo sukeldamas
didžiul  nepasitenkinim  ir sumaišt  vyriausyb je d l toki jo veiksm pasipylus skundams.
Nors akcija, atrod , drastiška, ta iau, veikdamas ryžtingai, pulko vadas pasiek , kad valsty-
b s paskolos dokumentai b t  išpirkti, o kareiviams ir karininkams išmok tas atlyginimas.
K. Žukas jaut , jog kitos išeities n ra, kad jis teisus, jo žodžiais tariant, panaudodamas
„ypating priemon  ypatingomis aplinkyb mis“.

K. Žukui teko spr sti ir krašto vidaus gyvenimo problemas, nes kitas priešas, anot jo,
buvo valdžios turto „piktnaudotojai“: kyšininkai, eikvotojai. Kovai su jai panaudojo vis
fronto vado gali : iš pradži  tik atsargiai iškeldamas blogus j  darbus. Bet, K. Žuko nuos-
tabai, atleistieji iš darbo b davo paskiriami  aukštesnes pareigas, tod l teko keisti taktik
ir, vadovaujantis s žine, kuri neleido toleruoti neigiam  reiškini , rasti b d  grumtis su
piktadariais. Valstyb s turto grobstytojus K. Žukas baud : jie buvo areštuojami, sodinami 
„dabokl “. „Buvau negailestingas, gal net kiek žiaurus, bet šito nesig džiu ir s žin s grauži-
mo nejau iu. Ir aš pats, ir mano bendradarbiai pamat me, kad tik tokie veiksmai radikaliai
atbaid  norin ius nešvariu b du pasipelnyti tuomet, kai T vyn  stov jo ant bedugn s kraš-
to, kai buvo statomas klausimas: b sime mes, ar neb sime“ [8, 230].

K. Žukas, garbingai atlikdamas karininko, žmogaus, Lietuvos s naus pareigas, prisid -
jo prie Nepriklausomyb s tvirtinimo: 1919 m. pabaigoje tikrai nutilo ginkl  žvang jimas,
buvo sumušti bermontininkai, iš Lietuvos išvaryti bolševikai, nustatyta demarkacijos linija
su lenkais. Kaip ir kitiems Lietuvos patriotams, Žukui buvo b dingas atsidavimas ir pasiau-
kojimas T vyn s reikalams, meil  ir noras atkurti sav j  valstyb . K. Žukas buvo išrinktas
 Steigiam j  Seim .
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K. Žukas, dalyvaudamas kovose d l Lietuvos nepriklausomyb s, tiek vadovaudamas
milicijai, tiek eidamas fronto vado pareigas, nesuabejojo šios kovos prasme. Sustipr jo ir
intensyviau reišk si jo kaip vadovo kompetencija: dar aktyviau, dar atsakingiau jis steng si
atlikti ne tik kariuomen s vado, bet ir aukl tojo, žmogaus pareigas. Jis mat  vis  Lietuv ,
žinojo, kieno rankose jos likimas. Fronto vado statusas jam leido tapti ir visuomen s aukl -
toju. Esamomis aplinkyb mis, grumdamasis su kyšininkavimu, chaosu, nes žiningumu, ne-
teisybe ir kitaip besireiškian io tamsiojo gaivalo formomis, pasirinkdavo atitinkamas, nors,
kai kuri  nuomone, ir drastiškas priemones. Tik tokie žmon s kaip K. Žukas gal jo laim ti
kov  d l Nepriklausomyb s.

Išvados

1. K. Žuko asmenyb  formavo šie veiksniai: palanki psichologin  šeimos aplinka, tei-
giamas t v poži ris kult r , švietim , moksl , pilietiška ir katalikiška nam dvasia, caro 
valdžios vykdoma krašto asimiliacijos ir priespaudos politika. Tokiomis aplinkyb mis vai-
kyst je išryšk jo ypatingas šviesos, mokslo, teisingumo poreikis, taip pat tokios charakterio
savyb s kaip valingumas, socialumas, veržlumas, atkaklumas, nuoseklumas siekiant tikslo,
pasitik jimas savo j gomis, atvirumas pasauliui.

2. Likimas l m , kad okupacijos metais K. Žukui savo gyvenim  teko susieti su ka-
riuomene. Jis gana s kmingai kilo karininko karjeros laiptais. Pirmasis pasaulinis karas, 
Rusijoje kylanti sumaištis ir revoliucija leido pažinti ne tik žmonišk , bet ir nužmog jus
žmog , suvokti globalines etikos problemas, j  ištakas. Gyvenimo chaosas, karo beprasmy-
b  stiprino tik jim  g riu ir prasminga žmogaus veikla. Vadovaudamas kariams, K. Žukas
gijo ne kainojamos patirties, išsiugd  strategin  m stym  ir valdymo g džius, kuri  ypa

prireik  gr žus  Lietuv .
3. K. Žukas – aktyvus kov  d l Lietuvos nepriklausomyb s tvirtinimo dalyvis. Šio-

se kovose labai s kmingai pritaik s Pirmajame pasauliniame kare gyt patirt , atskleid s
dideles asmenines galimybes, ryžtingai kovoj s d l T vyn s laiv s, K. Žukas subrendo ne
tik kaip kariuomen s vadas, mokytojas, aukl tojas, kari  glob jas, bet ir kaip integralaus
m stymo strategas, sugeb j s savo krašto žmon ms pad ti suvokti atsakomyb  ir pareigas
kariuomenei, T vynei, teisingumui.
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Konstantinas Žukas: vom Telegraphenbeamten  bis zum Oberbefehlshaber der litauischen Armee, 

bis  zum Landesschutzminister

Professorin, Dr. habil O. Tij n lien
Universität Klaip da

Zusammenfassung

In diesem Artikel schreibt man über die Kindheit, über das Teenageralter, über die Jugend des 
berühmten Oberfehlshabers der Armee Litauen Konstantinas Žukas.

Das Forschungsobjekt sind die Persönlichkeit von K. Žukas formenden Faktoren und der Per-
sönlichkeitsausdruck bis 1920. 

Das Forschungsziel ist die Interpretation der die Persönlichkeit von K. Žukas formenden Fakto-
ren und ihres Ausdrucks im Kontext der historischen Verhältnisse des Zeitalters.

Die Methoden sind historich beschreibende-, ursachliche-, abstrahierende-, systematische- und
Synthesemethoden.

1. Die Persönlichkeitsformung von K. Žukas entschieden diese Faktoren: eine günstige psycho-
logische Atmosphäre in der Familie, die positive Einstellung der Eltern zur Kultur, zum Licht, zur 
Wissenschaft, ein bürgerlicher und katholischer Geist zu Hause und die Politik der Assimilation und 
der Unterdrückung, die Zarenmacht im Lande ausgeführt hatte. Bei solchen Verhältnissen entstand
ein besonderer Bedarf nach Licht, Wissenschaft, Gerechtigkeit, da kamen solche sittlichen Charak-
terzüge wie Willensstärke, Sozialethik, Ungestüm, Hartnäckigkeit, ein folgerichtiges Zielstreben, 
Selbstvertrauen, Offenheit zur Welt zum Ausdruck.

2. In den Okkupationsjahren entschied das Schicksal, dass K. Žukas sein ganzes Leben mit der 
Laufbahn des Offiziers verbunden hatte und er stieg die Laufbahntreppe immer höher. Diese Pflich-
ten gaben ihm die Möglichkeit nicht nur den humanen, sondern auch den unmenschlichen Menschen
zu kennen, die Probleme der globalen Ethik und ihren Ursprung zu begreifen. Das Lebenschaos, der 
Kriegsunsinn verstärkten den Glauben an das Gute und an die sinnvolle Tätigkeit des Menschen. Die
Leitung der Soldaten gab ihm die Kompetenz des strategischen Denkens und der Verwaltung, was er 
nach der Rückkehr in Litauen brauchte.

3. K. Žukas ist ein aktiver Teilnehmer der Kämpfer für die Unabhängigkeit Litauen. In diesen 
Kämpfen realisierte er erfolgreich seine Erfahrung im ersten Weltkrieg, er deckte seine grossen per-
sönlichen Möglichkeiten auf, er kämpfte entschlossen für die Freiheit der Heimat. K. Žukas ist nicht 
nur Armeeführer, Lehrer, Erzieher, vielseitiger Vormund, sondern auch ein Stratege des integrierten
Denkens, der imstande war den Landsleuten zu helfen, die Verantwortung und die Funktionen der
Armee dem Vaterland und der Gerechtigkeit zu verstehen.
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PLK. LTN. VACLOVO BIRŽIŠKOS IR
PLK. KONSTANTINO ŽUKO KARO PEDAGOGIKA 

BENDROSIOS PEDAGOGIKOS KONTEKSTE

Doc. dr. Nijol  Janulaitien
Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademija

Anotacija

Straipsnyje supažindinama su karo pedagogikos ištakomis Nepriklausomos Lietuvos valstyb s
k rimosi pradžioje. Aptariamos kari  ugdymo Lietuvos kariuomen je XX a. II dešimtmetyje aktu-
alijos, atskleidžiamas plk. ltn. Vaclovo Biržiškos ir plk. Konstantino Žuko ind lis  karyb . Anali-
zuojamas autori poži ris  jaun  Lietuvos kariuomen , jos rengimo psichologinius ir pedagoginius
pagrindus, karo pedagogikos ir bendrosios pedagogikos bei kit  moksl  s sajas.

vadas

1918 m. lapkri io 23 d., atk rus Lietuvos kariuomen , fronte labai tr ko karinink . To-
d l 1919 m. sausio 25 d. Kaune buvo kurta Karo mokykla, o 1921 m. balandžio 13 d. steigti
Aukštieji karinink  kursai, kurie v liau išaugo  Vytauto Didžiojo aukšt j  karo mokykl .
Šios mokyklos telk  labiausiai patyrusius karininkus ir civilius d stytojus, kurie m si kurti
Lietuvos karybos moksl  sistem .

Pirm j  tarpukario Nepriklausomos Lietuvos kariuomen s met  spaudos apžvalga
rodo, kad karinio ugdymo id jas karininkai ir puskarininkiai gana aktyviai pl tojo ir skelb
žurnaluose „Karys“, „Kardas“, „Trimitas“, „Karo archyvas“, „M s  žinynas“, „Mokykla
ir gyvenimas“, ta iau originali pedagogikos studij  ar vadov li  nebuvo parengta. Tar-
pukario Lietuvoje kari  ugdymo mokslo pl tra buvo glaudžiai susijusi su Vakar  Euro-
pos ir pasaulio pedagogikos mokslo pl tra. Lietuvos karo pedagogika formavosi veikiama
Skandinavijos, Anglijos, Vokietijos, Šveicarijos ir Rusijos (per kuri  Lietuv  dažniausiai
atkeliaudavo naujos karinio ugdymo mokslo id jos, nes daug karinink  buvo baig  carin s
Rusijos mokyklas, gerai kalb jo ir raš  rusiškai).

Iš istorin s retrospektyvos žvelgiant  Lietuvos kari  ugdymo mokslo ištakas pastebima,
kad Nepriklausomos Lietuvos valstyb s k rimosi pradžioje ryškiai išsiskiria plk. ltn. Vaclovo
Biržiškos ir plk. Konstantino Žuko karo pedagogikos darbai.
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Šiandien sklaidydami karo istorijos puslapius ir analizuodami tarpukario karinink
pedagog palikim , galime dr siai teigti, kad plk. ltn. Vaclovas Biržiška ir plk. Konstantinas 
Žukas yra karo pedagogikos pradininkai Lietuvoje. Šie autoriai XX a. I pus s užsienio ir
lietuvi pedagog  id jas, žinias apie psichologijos mokslo tak pedagogikai, mokyklos ir
gyvenimo ryš , suaugusi j pedagogikos, pilietinio ir tautinio ugdymo, atitinkan io krašto
tradicijas, kult rinius, ekonominius ir socialinius poreikius, d snius k rybiškai panaudojo
paskaitose ir savo karo pedagogikos darbuose – V. Biržiškos studijoje „Karo pedagogijos
bruožai“ (1922 m.), K. Žuko vadov lyje „Kariškosios pedagogikos bruožai“ (1926 m.). Jie
pirmieji tarpukario Lietuvoje moksliškai pagrind  karo pedagogikos dalyk .

Pla iau susipažinkime su karo pedagogikos id jomis, kurios keliamos ir analizuojamos
j  darbuose.

Tyrimo objektas – plk. ltn. Vaclovo Biržiškos ir plk. Konstantino Žuko pedagoginis
palikimas ir karo pedagogika Nepriklausomoje Lietuvoje XX a. pradžioje.

Tyrimo tikslas – atskleisti karo pedagogikos teorin  samprat  ir specifik  bendrosios
pedagogikos kontekste.

Tyrimo uždaviniai:
supažindinti su Nepriklausomos Lietuvos kariuomen s rengimo tikslais ir uždavi-

niais XX a. pradžioje, išanalizuotais V. Biržiškos ir K. Žuko pedagogikos darbuose;
išskirti karo pedagogikos tikslus, uždavinius, principus ir metodus;
aptarti karo pedagogikos ir bendrosios pedagogikos bei kit  moksl  s sajas.

Tyrimo metodai: mokslin s literat ros šaltini  analiz , lyginamoji analiz , sistemini-
mas, interpretavimas.

1. Lietuvos kariuomen s rengimo tikslai ir uždaviniai XX a. pradžioje

Atk rus Nepriklausomyb , Lietuvos Respublikos karininkai pedagogikos žinias gyda-
vo praktiškai – fronte ir rengdami jaunuomen  karo tarnybai. Tod l kpt. V. Biržiška raš ,
kad „negalima sivaizduoti paprasto mokytojo, kuris neb t  specialiai tam darbui rengia-
mas, kuris neb t  mokomas, kaip reikia mokinti. Tuo tarpu didžiul s kariuomen s karinin-
kai, jos mokytojai, dažnai yra palikti likimo valiai. Neabejotina, kad gav  bent kiek teorini
žini , jie kur kas grei iau ir lengviau gal t  tapti gerais kariuomen s pedagogais“ [4, Nr. 1,
75]. Autoriaus nuomone, karinink  „teorinis pasirengimas gali suvaidinti sprendžiam  rol
jaunoje kariuomen s organizacijoje“ [4, Nr. 1, 45–46]. Jis primygtinai teig , kad karinin-
kams b tinas specialus karinis išsilavinimas, reikia, kad jie susipažint  su karybos mokslais,
gyt  vadybos g dži  ir pedagogo kompetencij . Autorius itin palankiai vertino Karo mo-

kyklos ir Aukšt j  karinink  kurs  darb  rengiant karininkus.
K. Žukas pritar  V. Biržiškos nuomonei d l karinink  rengimo svarbos teigdamas, 

kad kiekvienas karininkas turi b ti tinkamai parengtas pedagogo darbui. Jo nuomone, š
rengim  sudaro geros pagrindin s kareivi  mokymo ir aukl jimo metodikos žinios ir mok -
jimas tas žinias taikyti praktiškai. Pirmiausia kiekvienas karininkas pedagogas turi sugeb ti
atsakyti  klausimus: kas yra karas, ar reikia kariauti ir kaip kariauti? Karo vadams reikia
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skatinti kareivius kovoti taip, „kad kiekvienas pralieto kraujo lašas atnešt  t vynei naudos“
[21, Nr. 29, 254].

V. Biržiška, analizuodamas kareivi  rengimo sistem , teig , kad kareiviams teorija
mažiau reikalinga kaip karininkams. Anot jo, pagrindinis karinio ugdymo tikslas turi b ti
praktinis – parengti kareiv  kautyn ms. Kautyn s – tai egzaminas visiems kautyni  daly-
viams: ne tik kareiviams, bet ir instruktoriams, ir visiems viršininkams.

Anot autoriaus, kari pasitik jim  viršininkais daugiausia lemia kariuomen s vad
profesinis ir bendrasis intelektinis išsilavinimas, taip pat j  išsiaukl jimas. Pagrindai tam
klojami Karo mokykloje ir Aukštuosiuose karinink  kursuose. Deja, dar ne visi karininkai
r pinasi savo kvalifikacijos pl tra, nedaug j  skaito profesin  ir grožin literat r . Tod l
autorius pažymi, kad „vad  išsiaukl jimo klausimas <...> darosi pamatiniu karo pedagogi-
jos reikalavimu, iš kurio išeina ir kiti reikalavimai“ [4, Nr.1, 53].

V. Biržiškos nuomone, kariuomen  – tai „didžiul  mokykla, kur daugyb  žmoni  mo-
koma vairios r šies karini  žini “. Karo mokykla nuo bendrojo lavinimo mokyklos „skiria-
si savo tikslu – ten mokoma, kad išmokinus gyventi, ia, kariuomen je, – kad reikalui at jus
mirti“ [4, Nr.1, 44].

Šiandien kariuomen je šis tikslas pakito. Susiklos ius labai nepalankioms aplinkyb ms,
pirmiausia kariai mokomi išgyventi. Ta iau jei n ra pasirinkimo – garbingai sutikti mirt .

Anot V. Biržiškos, Lietuvos visuomen  turi savo valstyb s kariuomene pasitik ti, ne-
vengti karo tarnybos ir nelyginti su carin s Rusijos kariuomene, vertusia žmones jaustis
svetimus savame krašte. Kadangi lietuviai nuo amži  nekent  okupant , tod l visokiais
b dais steng si išsisukti nuo karo tarnybos.

Aiški autoriaus pilietin pozicija – Lietuvos kariuomen  turi b ti rengiama atsižvelgiant
du pagrindinius karo pedagogikos uždavinius: rengti karius, kurie gal t  savo krašt  nuo

prieš  apginti, aukl ti juos s moningais pilie iais, kad, gr ž  namus, jie aktyviai dirbt  savo
tautai, valstybei ir rodyt  asmenin pavyzd  Lietuvos žmon ms kuriant geresn  gyvenim .

„Karo pedagogijos bruožuose“ V. Biržiška nuolat pabr žia, kad aukl jant karininkus
ir kareivius svarbiausia – ugdyti pilietiškum . „Pilietiškumas – prisirišimo prie savo krašto
skiepijimas, pasitik jimas savo paj gomis, savim, savo tauta, kad ji gal t  išgyventi nepri-
klausoma, išsiaukl jimas t privalum , kuri  neseniai, tik m s  Nepriklausomybei susi-
k rus, kariai neatneša kariuomen n iš pirmesnio savo gyvenimo“ [4, Nr.1, 52]. Šiandien
pilietinio ugdymo ir T vyn s gynimo id ja taip pat dažnai keliama Lietuvos kariuomen s
veikl  reglamentuojan iuose dokumentuose ir Nacionalinio saugumo pagrind statyme.

K. Žukas atkreip  d mes  tai, kad tarpukario Lietuvos „jaunimas ateina  kariuomen
visai neparuoštas k no, proto, technikos ir moral s atžvilgiu“ [21, Nr. 29, 252]. Kadangi mo-
kyklose nevyksta iki šaukiamojo amžiaus jaunuoli  karinis rengimas, vaikinai dažnai nenori
atlikti savo svarbiausios pilietin s pareigos – tarnauti kariuomen je. Autoriaus nuomone,
jei „didel pilie i  dauguma <...> pilietines pareigas atlieka tiek, kiek to baudžiamieji sta-
tutai reikalauja“, tai byloja apie valstyb s pilie i patriotini jausm  silpn jim [21, Nr. 29,
252]. Tod l Lietuvos karininkams iškyla tikrai sunkus uždavinys – lavinti jaunuolius ne tik
fiziškai ir intelektualiai, juos mokyti kariauti, bet ir ugdyti j patriotinius jausmus, nuo kuri
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priklauso kario kovos dvasia. „T vyn s meil , arba patriotizmas, yra labai sud tingas jaus-
mas, nes susideda iš daugelio vairios r šies jausm : gimtojo krašto meil , savo tautie i ,
su kuriais žmog  suriša bendra kalba, statymai, papro iai, b das, istorin praeitis, bendros
id jos, viltys, meil  ir t. t.“ [21, Nr. 29, 280]. Kadangi tik stipri T vyn s meil  gali nuslopinti
egoistinius jausmus ir skatinti žmog pasiaukoti, svarbiausias kariuomen s ugdymo uždavi-
nys – altruistini jausm  – draugiškumo ir patriotiškumo – pl tra ir stiprinimas.

V. Biržiška gerai suvok  ir labai atsakingai vertino kariuomen s misij  taikos metu.
Jis teig , kad tik tinkamas kari  aukl jimas gali pateisinti kariuomen s reikalingum  tai-
kos metu. Anot jo, kariuomen  taikos metu gali tapti puikia pilietiškumo mokykla. Tod l
visuomen , išlaikanti savo kariuomen , gali ir turi reikalauti, kad karo tarnyba aukl t
jaunuolius s moningais pilie iais, pl tot  ir stiprint  j pilietines nuostatas.

Kad pilietiniai jausmai subr st , labai svarbu ugdyti kareivi  ir karinink  vienyb s jaus-
m , kur  V. Biržiška pavadino „vidiniu kariuomen s vienumu“ [4, Nr. 1, 54]. Vienyb  garan-
tuoja pasitik jimas karininkais, t. y. moralinis autoritetas, kuris juos iškelia pavaldini  akyse.
Iš tikr j , karininkas neturi privataus gyvenimo: tarnyboje, gatv je, sve iuose j  nuolat seka
atidus  žmoni  žvilgsnis. „Jis privalo laikytis mandagiai su visais, ypa  su vyresniais amžiumi, 
su moterimis, valdžios atstovais – žodžiu, su tais, kurie d l lyties, visuomenin s pad ties ir 
tarnybos turi  tai piln  teis . Santykiuose su visais kitais pilie iais jis turi rodyti didel  man-
dagum  ir nuolankum , ta iau tai neturi jo kariškai garbei kenkti“ [21, Nr. 30, 444].

Anot K. Žuko, per amžius civilizuotose valstyb se susiformavo vadinamosios „karia-
vimo taisykl s“, t. y. tarptautin  teis  (Ženevos konvencija ir kt.), tod l „kario elgesys su 
priešu kautyn ms pasibaigus taip pat turi b ti garbingas, be noro padaryti priešui nerei-
kaling  kent jim . Vagyst , pl šimai, žmogžudyst  užimtoje šalyje yra draudžiami“ [21,
Nr. 33, 445].

V. Biržiška pabr ž , kad bene svarbiausia Lietuvos kariuomen je – ugdyti ir stiprinti
karinink  ir kareivi nepriklausomyb s jausm . Pažym tina, kad dideli  valstybi kariuo-
men se tai n ra akcentuojama, nes ten patriotin  nuostata tarsi ištirpsta pilie i  kraujy-
je. Nedideli  valstybi  žmon s neretai jau iasi nevisaver iai, tod l su šiuo jausmu b tina
kovoti stiprinant pagarb statymams, patriotin  nuostat  ir pasididžiavim  savo valstybe,
jos žmon mis. Anot autoriaus, „Lietuvos savita kult ra, jos ekonomin s, dar neišnaudotos
paj gos yra šio krašto Nepriklausomyb s pagrindas“ [4, Nr. 1, 53].

Aptardamas karininko vado uždavinius ir problemas, K. Žukas vienas pirm j  tarpu-
kario Lietuvoje pateik  teorin karinio vadovavimo samprat : „Priemon s, kurios priver ia
kareivius pareigas gerai vykdyti, veikimas  j prot , jausmus ir vali  siekiant drausmingu-
mo, yra vadovavimas“ [21, Nr. 31, 71]. Anot jo, vadovavimas – tai taiki  santyki kolektyve
palaikymas, patarimai ir konkret s nurodymai pavaldiniams.

Propaguodamas vadovavim , grindžiam  humanizmu, K. Žukas teig , kad viršininkas 
turi b ti kari  draugas ir patar jas. Vadas turi mok ti ne priversti pavaldinius vykdyti nuro-
dymus ar sakymus, bet nukreipti, patarti, ne priekaištauti, bet priminti. Ta iau tokia elgsena
negali peržengti vado ir pavaldinio santyki  rib . „Nereikia užmiršti, kad per daug didelis 
minkštumas mažina kareivi  s mon je baim s ir pagarbos jausm , kur pavaldinys visuomet 
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turi prieš viršinink jausti“ [21, Nr. 31, 71]. Tod l tiek viršininkai, tiek pavaldiniai turi jausti
rib , kur baigiasi draugiškumas ir prasideda tarnybos reikalai. Anot K. Žuko, ši  rib  nubr -
žia ir padeda išlaikyti karininko ir pavaldinio išprusimas, inteligencija, vidin kult ra.

Anot K. Žuko, viršinink  reiklus, bet humaniškas elgesys stiprina kareivi pasitik jim
savo vadais. Be pasitik jimo net ir itin gabiems vadams nepasiseks sutelkti kariuomen s
ž tb tinei kovai ir pergalei.

V. Biržiška ir K. Žukas man , kad kiekvienas vadas turi r pintis pavaldini  sveikata,
gerove, o prireikus – tapti j patar ju. Ta iau ne visi karininkai gali kariams patarti.  Ne-
kompetentingi patarimai žemina viršinink pavaldini  akyse.

V. Biržiška buvo sitikin s, kad kiekvienas viršininkas turi tapti aukl toju [4, Nr. 1, 50].
Tinkamas viršinink  elgesys stiprina kareivi pasitik jim . Tada jie kyla  kov , ryžtasi dr -
siai grumtis ir gali atlikti žygius, reikalaujan ius dvasios tvirtyb s ir pasiaukojimo. Kareiviai
kur kas mažiau jaudinasi ir bijo, kai žino, kad užnugaryje, štabe, karininkai atsakingai pla-
nuoja kautynes ir r pinasi j likimu.

Pasak V. Biržiškos ir K. Žuko, aukšti doroviniai reikalavimai karininkams keliami d l
to, kad b tent jie padeda parengti jaunuolius atlikti svarbiausi j pilietin pareig  – ginti
savo krašt . Žinoma, šis reikalavimas n ra lengvai vykdomas.

2. Bendroji pedagogika – karo pedagogikos pagrindas

1922 m. kpt. V. Biržiška, pareng s studij  „Karo pedagogijos bruožai“, pirmasis Lietu-
voje karo pedagogikos moksl pateik kaip savarankišk karinio ugdymo disciplin , apibr -
ž  jo objekt , specialius mokymo ir aukl jimo metodus. 1926 m. ats. plk. K. Žukas, paraš s
karo pedagogikos vadov l  „Kariškosios pedagogikos bruožai“, patikslino karinio ugdymo
tikslus ir uždavinius, 1922 m. V. Biržiškos išnagrin tus, ir  karinio ugdymo moksl  integra-
vo psichologijos, aukl jimo mokslo, karin s etikos id jas.

Toliau pabandysime pla iau aptarti karo ir bendrosios pedagogikos s sajas.
Kpt. V. Biržiška, rengdamas karinio ugdymo kurs , nek l  tikslo parengti karo peda-

gogikos vadov l ; jo siekiai buvo kuklesni – „paliesti atskirus kari  mokymo ir aukl jimo
klausimus, turint d mesy ne tiek tuos klausimus išrišti, kiek apskritai suinteresuoti karo
visuomen pedagogikos klausimais ir parengti medžiagos karo pedagogijos mokslui“ [4,
Nr. 1, 48]. Jis šiame darbe užsimojo aptarti karinink  ir kareivi  aukl jimo ir kai kuriuos
kariuomen s organizavimo klausimus [4, Nr. 1,48].

Ats. plk. K. Žukas pirmasis tarpukario Lietuvoje pareng  karo pedagogikos vadov l .
Vadov lio žangoje jis suformulavo karo tarnybos uždavinius ir svarbiausius karinio ren-
gimo tikslus: „išmokti gerai kariauti ir pasiryžti savo gyvast pad ti  t vyn s aukur “ [21,
Nr. 29, 253].

Anot V. Biržiškos, karo pedagogikos moksl  sistema apima karinio ugdymo tikslus, prin-
cipus, formas, metodus, b dus ir priemones. Rengdamas karo pedagogikos kurs  ir naudoda-
masis lyginimo metodu, V. Biržiška b tent bendrosios pedagogikos mokslo principus, metodus
ir darbo b dus band  j  integruoti. Autorius pabr žia, kad toks žingsnis – b tinas, kadangi
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mokymas ir aukl jimas kariuomen je yra bendrosios pedagogikos dalis [4, Nr. 1, 44].
V. Biržiška išk l prielaid , kuri ir šiandien karo pedagogikos moksle yra viena svar-

biausi j , kad kari  veiklos specifika suponavo nauj pedagogikos mokslo srit  – karo pe-
dagogik . Gerai išmanydamas kari  ugdymo praktik , jis pateik  tok  karo pedagogikos
apibr žim : „Mokslas, kuris nurodo kelius geresniam visais atžvilgiais kario kautyn ms priren-„
gimui, kad jisai tikt  karui, ir bus karo pedagogija“ [4, Nr. 1, 49]. V. Biržiška specialiai parin-“
ko s vok  „pedagogija“, kuri  tarpukario pedagogai vartojo ugdymo praktikai apib dinti
(ugdymo teorijos moksl vardijo terminu „pedagogika“), nes, anot jo, pagrindinis mokymo
kariuomen je tikslas yra praktinis – parengti kar  kautyn ms.

Plk. K. Žuko sukurtas karo pedagogikos apibr žimas, pateiktas vadov lyje „Kariškosios 
pedagogikos bruožai“, yra išsamesnis už V. Biržiškos. „Mokslas, kuris nustato fizinio, protinio, „„
technikos ir moralinio kari  lavinimo uždavinius, vadinasi karin  pedagogika“ [21, Nr. 29, 253]. “
Jis taip pat, kaip ir jo pirmtakas, man , kad kariuomen  tik papildomai aukl ja šeimos ir mo-
kyklos aukl t  žmog , nes pagrindinis kariuomen s ugdymo tikslas – parengti kar  m šiui.

K. Žukas aiškino, kad karo pedagogika reikalinga rengiant kariuomen  taikos metu, 
„bet jos rezultatai pasireiškia <...> kautyn se“ [21, Nr. 29, 253]. Jo pateiktoje karo pedago-
gikos sampratoje išskiriama kari lavinimo funkcija, nes tik daug kart kartojant užduotis
galima gyti reikiam g dži  ir karius tinkamai parengti b simoms kovoms. Vadov lyje ke-
liama ir visapusio (autorius vartoja termin  „pilnutinis“) asmenyb s ugdymo id ja (XX a. 
pradžioje ši  id j  gvildeno vairi  kryp i  Vakar  Europos, Rusijos ir Lietuvos pedagogai),
psichologin s s veikos, integracijos karo pedagogikos teorij  svarba.

Reikia pažym ti, kad V. Biržiškos ir K. Žuko karinio ugdymo tikslai, kelti prieš šimt
met , dar nepasen  ir gali b ti aktual s šiuolaikin je Lietuvos kariuomen je, žengian ioje
NATO kari   gretose. Jie suprantami taip pat – karius reikia rengti karui.

K. Žuko vadov lio „Kariškosios pedagogikos bruožai“ pradžioje pateikiamas jo pla-
nas: karin  psichologija; karinis aukl jimas (karin  etika ir karinio aukl jimo metodika);
karinis mokymas; karininkas – aukl tojas, mokytojas, vadas. Remdamasis šiuo planu, au-
torius pateik  mokslin  karinio ugdymo mokslo analiz . K. Žukas karo pedagogik , vien
iš karo mokslo šak , suvok  kaip moksl  ir men . Jo nuomone, nuo asmenini  kiekvieno 
karininko savybi , nuo jo mok jimo karybos žinias ir g džius k rybiškai panaudoti prak-
tikoje priklauso, kaip veiksmingai šis mokslas bus pritaikytas gyvenime. Individuali karo
vado pedagogin k ryba taip pat yra menas.

Pagrindin karinio ugdymo tiksl  – parengti kar kautyn ms, anot V. Biržiškos, galima
pasiekti išsprendus du karo pedagogikos uždavinius:

1. parengti kariuomen krašto gynybai,
2. išaukl ti kar  s moningu pilie iu, t. y. „pad ti kareiviui sutvirtinti b d  ir išaukl ti

siel “ [4, Nr. 1, 50].
V. Biržiškos karinio aukl jimo sistemos pagrindas – dorovinis aukl jimas. Ji artima I. Kan-

to charakterio formavimo sistemai, kuri pirmasis Lietuvoje atkreip d mes  V. Lazersonas 
[12], atskleisdamas dorovinio asmenyb s ugdymo filosofinius aspektus (I. Kanto sistemoje ke-
liama socialinio, moralinio bei estetinio aukl jimo ir mokymo vienov s id ja, kuri  jis suvok
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kaip visapusio – vadinamojo „pilnutinio“ – ugdymo id j ). Biržiška, pateikdamas karinio ug-
dymo uždavinius, taip pat pabr žia tokio ugdymo ir s moningo aukl jimo svarb . Tuo metu
Europos pedagogikoje visapusio ugdymo id j propagavo G. Kerštenšteineris, vienas žymiau-
si j  „Naujojo aukl jimo“ krypties atstov , o Lietuvoje – G. Petkevi ait -Bit , P. Višinskis ir
Vyd nas, v liau – J. Laužikas, S. Šalkauskis. 

K. Žukas tvirtai tik jo, kad tik dorai gyvenan ioje visuomen je galima išugdyti gerus,
kult ringus žmones. Tod l išskirtin  d mes  jis skyr  „kariškai etikai, arba mokslui apie ka-
ri prievoles, ir kariško aukl jimo metodikai, arba mokslui apie aukl jimo priemones ir j
taikymo metodus“ [21, Nr. 30, 429]. Jis teig , kad kiekvienas karys – tai žmogus ir pilietis,
tod l privalo vadovautis tais pa iais moral s d sniais kaip ir visi dorovingi žmon s, pa-
vyzdingi pilie iai. Skatindamas kariuomen je puosel ti s žiningum , moralum , pagarb
žmogui, K. Žukas apib dino tai kaip demokratin s visuomen s vidinio balso, arba mora-
lios s mon s, ugdym . Gilindamasis  karininkijos moral s problemas, jis išskyr  keturias
moralumo pakopas:

prievol  sau – asmens moralumas;
prievol  valdiškam ir svetimam turtui;
prievol  T vynei – patriotizmas;
prievol  Dievui – religinis moralumas [21, Nr. 30, 434].
K. Žukas labiau už pirmtak  gilinosi  moral s ugdymo apraiškas, tod l pri jo išvad ,

kad aukš iausioji moralumo pakopa yra religija. Tik jim  autorius siejo su kilnumo, d -
kingumo, teisingumo puosel jimu, Aukš iausiosios Tobulyb s siekiu. Anot jo, „religija vi-
suomen je turi tapti tvirtais moralumo pamatais“ [21, Nr. 29, 282]. Tik jimas žadina kari
nars  ir slopina mirties baim . Sunkiose kovose beveik visi kariai šaukiasi Dievo pagalbos.
Anot autoriaus, religija kariuomen je – tai atsvara mirties baimei ir amžina kario viltis:
„Dievas – m s  gelb tojas ir tvirtyb .“

K. Žukas pabr ž , kad ugdant kari  religinius sitikinimus negalima žeisti tikin iojo
jausm  nei žodžiais, nei poelgiais. Be to, b t  gerai, kad kiekvienas pulkas tur t  savo
kapelion  ir bažny i , kuri  šventadieniais ir kitomis iškilmingomis progomis kareiviai lan-
kyt . Labai svarbu, kad bažny ioje lankyt si kuo daugiau karinink . Didel sp d  kariams
palieka lauko mišios, kuriomis pradedami žygiai. K. Žuko nuomone, per kautynes reik t
rasti laiko pad koti Dievui už svarbius laim jimus. Kapeliono pasirodymas apkasuose, jo
palaiminimas ir kryžius gali tur ti stebuklingos galios, stipriai paveikti kari kovos dvasi ,
netgi lemti kautyni  baigt .

Šiandien Lietuvos kariuomen je tarnauja nemažai kapelion . Individualiai kalb da-
miesi su kariais, teikdami jiems patarimus gyvenimo, tarnybos ar tik jimo klausimais, pa-
gelb dami veikti problemas, kylan ias bendraujant su tarnybos draugais, žalingus pro ius,
rasti gyvenimo prasm , jie padeda vadams aukl ti karius doroviškai ir pilietiškai.

Kas yra kariuomen s ugdytojai ir ugdomieji?
Anot V. Biržiškos, kiekvienas viršininkas yra ugdytojas. Jo tikslas – „duoti gyv  tin-

kamo elgesio pavyzd “, kad gr ž s kareivis, atlik s karo tarnyb , tapt  „geru visuomen s
pilie iu, naudingu šeimai ir – visai Respublikai“ [4, Nr. 1, 50].
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V. Biržiška pritar  nuomonei, kad kiekvienas karo pedagogas privalo nuolat r pintis iš-
orin mis, t. y. akivaizdžiai matomomis, aukl jimo priemon mis (pvz., asmeniniu pavyzdžiu), 
ta iau mažesn  reikšm  teik  asmenyb s brandai. Asmeninis pavyzdys yra priemon parodyti 
savo pavaldiniams intelektines ir dorovines savybes ir taip nusipelnyti j pagarb  ar netgi juos 
nustebinti. Geras pavyzdys leidžia viršininkui grei iau pavaldinius tikinti, juos moraliai valdyti.

K. Žuk  labiau domino karininko asmenini  savybi taka pavaldiniams. Jo nuomo-
ne, eiliniams kariams labai svarbu, kad viršininkai b t  teisingi. „Kadangi kariuomen  turi
ypating paskyrim  – paskyrim kariauti, tai <...> reikalingumas vienos ar kitos valios
uždeda viršininkams prievol  kuo didžiausio teisingumo savo pavaldiniams“ [21, Nr. 30,
441]. Iš šios svarbios pareigos kyla kitos pareigos, reikalaujan ios teisingai taikyti statymus
visiems pavaldiniams, pasteb ti kiekvien  s žining  arba nes žining poelg , už tai kar
pagirti ar peikti, mok ti paskirstyti individualias užduotis pagal kiekvieno geb jimus, gerbti
pavaldinius, j  nežeminti, r pintis sveikata, protiniu ir moraliniu pavaldini  tobul jimu,
myl ti žmones, dr sti prisiimti atsakomyb  už karinio vieneto elgesio ar veiksm padarinius
ir kt. Kad pavaldiniai gal t pasitik ti savo viršininku kaip t vu, „jo širdis turi degti t viška
meile“. Ar galime vadinti geru viršininku t , „kuris nemyli žmoni , kuriems be jokio s žin s
priekaišt sakys eiti mirties link?“ [21, Nr. 30, 443].

Šiuose K. Žuko apm stymuose atgars  rado žymaus šveicar pedagogikos klasiko J. H.
Pestalocio id jos: geriausiai ugdytin tikina ugdytojo t viška elgsena, kurioje gražiai dera
reiklumas ir meil .

V. Biržiškos paži ras K. Žukas prapl t  iškeldamas kario asmenyb s pažinimo svarb .
Jo išskirtinis d mesys ugdytinio – kario – prigim iai buvo susij s su Lietuvos nacionalinio
išsivadavimo s j džiu ir tautin s mokyklos id ja, jos principais, reikalaujan iais pažinti ug-
dytin  ir atsižvelgti kiekvieno individo charakterio savybes.

Kadangi visuose pedagogikos vadov liuose rašoma, kad aukl jant asmenyb  b tina at-
sižvelgti jos prigimt , individualum  ir aukl jimo tikslus, K. Žukas, patyr s karys ir vadas,
karininkams si l  nuolat kaupti duomenis kari  charakteristikoms, kad b t  galima juos
geriau pažinti. Jose tur t  b ti aprašytos s lygos, kuriomis karys gyveno prieš kariuomen ,
pateiktos svarbiausios pavaldin  apib dinan ios žinios: kario tautyb  ir tikyba, išoriniai ir
intelektiniai duomenys, charakterio, valios savyb s, poži ris  tarnybos draugus, geb jimas
bendrauti, kario garb s samprata, pilietin pozicija ir kt. Toks kario pažinimas gali pad ti
karininkui racionaliau paskirstyti individualias užduotis taikos ir karo metu, veikti nea-
daptyvi poelgi  apraiškas grup je, išskirti lyderius ir kt., o svarbiausia – numatyti karinio
vieneto aukl jimo gaires, t. y. pasirinkti vadovavimo stili , nuspr sti, kaip skirti nurodymus
ir skelbti sakymus, skatinti kari  iniciatyvum , telkti grup . Kiekvienas viršininkas privalo
nuolat kontroliuoti pavaldini  veiksmus ir poelgius ir retkar iais pasitikslinti, koki  rezul-
tat pasiek , taikydamas vienas ar kitas aukl jimo priemones. Kontrol  neturi virsti prie-
kabi  ieškojimu, ji turi b ti teisinga ir objektyvi.

Manome, kad šie K. Žuko patarimai šiuolaikin je kariuomen je gali b ti naudingi
karininkams ir j pad j jams, ypa  tarnybos pradžioje. Charakteristika – viena iš kario pa-
žinimo form ,  šiandien s kmingai naudojama daugelyje karini dalini .
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Anot V. Biržiškos, ugdymo tikslai ir uždaviniai integruojami karo pedagogikos moks-
l , praturtina jo turin , kur  sudaro trys pagrindiniai veiklos blokai:

kari dvasinio gyvenimo ir masi psichologijos tyrimas;
kari  mokymo metodai ir b dai;
kari  aukl jimas [4, Nr. 1, 48].

Šis karo pedagogas buvo sitikin s, kad bendrosios pedagogikos metod  taikymas mo-
kant karius – „b tinas šios dienos reikalas“ [4, Nr. 1, 44]. Siekdamas bendrosios pedagogi-
kos metodus integruoti karo pedagogik , jis savo darbe „Karo pedagogijos bruožai“ gana
pla iai aptaria ši  metod  taikymo galimybes. Anot jo, kariuomen  yra gana konservatyvi
institucija, tod l dažnai tradiciškai taiko tuos metodus, kurie bendrojo lavinimo mokykloje
jau primiršti. Pavyzdžiui, Bello ir Lancasterio sistema – „mokymas per tarpininkus, kai mo-
kytojas didel  mokini  auditorij  moko pirmiausiai parengdamas savuosius pagalbininkus
– mokinius, kurie v liau individualiai ar grup mis moko kitus moksleivius, mokyklose jau
retai naudojamas“ [4, Nr. 1, 45]. Mokyklos pedagogika š  mechanišk  mokym prisimena
tik tod l, kad jis pedagogams pad jo „rykšt  nugal ti“ [4, Nr. 1, 45]. Atsikrat  asmenyb
žeminan i  aukl jimo metod , pedagogai aktyviai palaik  „Naujojo aukl jimo“ jud jim ,
kritikuojant  tradicin  mokykl  ir propaguojant  eksperimentin  mokym .

Anot V. Biržiškos, Bello-Lancasterio mokymas,  „  Lietuvos kariuomen  atkeliav s iš
vadinam j  Arak ejevo „Karišk j  sodyb “ [4, Nr. 2, 259], n ra veiksmingas, ta iau tra-
diciškai gana dažnai naudojamas, nes karo meno Lietuvos kareivius moko karinink pa-
d j jai – puskarininkiai, tiesioginiai kareivi  vadai, kurie dažniausiai bet kuriuo mokymo
klausimu žino tik tiek, kiek juos karininkai informuoja. Karininkas „ramiai vaikšto tarp
užsiiman i  kareivi , greta jo b rininkai, skyrininkai ir kiti kareivi  „mokytojai“, kurie kala
atmintinai  naujok  galvas duot jiems užduot , o šie aklai kartoja toliau“ [4, Nr. 1, 45].
Tokie pedagogiškai neparengti puskarininkiai – prasti kareivi  mokytojai.

Šie faktai aiškiai rodo gana konservatyv  XX a. pr. karini  vienet  vadovybi poži r
 kareivi  mokymo organizavim . Tod l V. Biržiška teig , kad „gerai išlavint , savo darbui

atsidavusi  ir mokan i  vadovauti puskarininki kadro sudarymas šiandien yra viena svar-
biausi  Lietuvos kariuomen s rengimo užduo i “ [4, Nr. 2,  258].

Išskirtin d mes  „Karo pedagogijos bruož “ autorius skiria bendrosios pedagogikos
princip integravimui  karo pedagogikos moksl . Anot V. Biržiškos, mokant karius, b -
tina derinti teorij ir gyvenimo patyrim . Autorius teigiamai vertino Bavarijos pedagogo
G. Keršenšteinerio „darbo mokyklos“ jud jim , kuris gana sunkiai skyn si keli  Lietuvos
bendrojo lavinimo mokykloje, ta iau s kmingai buvo taikomas kariuomen je, nes „visas
kariuomen s mokymas yra grynai praktiškas – parengti kar kautyn ms“ [4, Nr. 1, 46].

K. Žukas, sekdamas pedagogikos mokslo klasikais J. Herbartu, A. Dysterv gu, propa-
gavo mokymo ir aukl jimo vienov s princip . Jis teig , kad kareivi  aukl jimas neatsiejamas
nuo mokymo, t. y. kai mes mokome ir aukl jame, kryptingai laviname pavaldini protines
galias, pl tojame ir stipriname j kovingumo jausm . Jis siek , kad kiekvienas karo pedago-
gas „stengt si s moningai tvirtinti savo pavaldini  sielose id jas, reikalingas karo tarnybai,
valios savybes“ [21, Nr. 33, 464].
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Aptardamas kariuomen s aukl jimo b dus, V. Biržiška išskyr  ir aptar  efektyvius
išorinius kario aukl jimui takos turin ius veiksnius – pirmiausia drausm . „Drausm  tam 
tikromis prievartos priemon mis suvaldo individualius instinktus, kurie gyvena kiekviena-
me žmoguje“ [4, Nr. 2, 253]. Drausm  b tina, kad kariuomen  b t  vienas organizmas, 
veikt  vadovaudamasi viena id ja.

Autorius k l  retorin klausim  – „Kas užtikrina kariuomen s vienyb ?“ Ir atsak , kad
tai – „susipratusiojo drausm “ [4, Nr. 2, 253]. Kpt. V. Biržiškos nuomone, drausm  b tina
ne tik kautyni , bet ir taikos metu. Ji suprantama kaip aukšta kult ra ir atsakomyb , kuri
reikalinga kiekvienam kariui, s moningam Lietuvos pilie iui. Anot autoriaus, taikos metu
visi kariniai statutai daugiausia d mesio skiria drausmei. Ilgamet  kov patirtis parod ,
kad karys, taikos metu kariuomen je išmokytas drausmingai elgtis, taip pat bus drausmin-
gas ir atsakingas karo metu.

K. Žukas kari  drausm  suprato kaip „kariškos moral s reišk j “ [21, Nr. 31, 65], kaip
kario pareig  išmanym  ir s žining  j  atlikim . 1926 m. Lietuvos kariuomen  dar netur jo
Drausm s statuto ir naudojosi prieškariniu Rusijos kariuomen s statutu. Tod l, K. Žuko
nuomone, svarbiausia, „kad visi kariai kariškos drausm s dvasia persiimt , t. y. suprast ,
kad visas savo prievoles jie privalo žinoti ir be atsikalbin jim jas vykdyti. Tai turi tapti
pro iu“ [21, Nr. 31, 66].

V. Biržiška man , kad kario ugdymo procese labai svarbu pedagoginis saikas, t. y. vi-
din pusiausvyra taikant veiksmingus aukl jimo metodus – skatinim  ir baudas (bausmes).
Karininkams reikia mok ti itin atsargiai ir subtiliai skirti bausmes. Kariniuose statutuose
numatytos bausm s, kurias galima skirti kariams kaip aukl jimo priemones: papeikimas,
draudimas savarankiškai išeiti iš kareivini , areštas, laipsnio pažeminimas, skyrimas  draus-
m s kuop , neskyrimas  aukštesnes pareigas, atleidimas iš tarnybos.

Autorius pažym jo, kad bausmi vairov  suteikia galimyb  viršininkams parinkti pa-
valdiniui tinkamiausi  bausm . Tod l kiekviena bausm  turi b ti skiriama tik gerai ištyrus
situacij . Už vien  ir t pat  dalyk  gali b ti skiriama skirtinga bausm . Anot V. Biržiškos, 
„baudos pob d lemia skirtingi kari  charakteriai ir reakcija  baudas. Vadui labai svarbu 
žinoti, kad kiekviena bauda privalo atitikti nusižengimo esm “ [4, Nr. 2, 254].

Skiriant bausmes ypa  svarbus vad autoritetas. Autorius pažymi, kad viršinink  auto-
ritet  stiprina teis tumo ir teisingumo nuostatos. Vadas, išsiugd s šias savybes, tikriausiai
nebus mylimas, bet visada pavaldini  gerbiamas. Pavaldiniai, gerbiantys viršininkus, nesi-
gin ys d l bausm s skyrimo.

K. Žukas aukl jimo metodus priskyr aukl jimo priemon ms. Jas skirst  išorines ir 
vidines. Išorin s – tai apdovanojimai, bausm s (nuobaudos), karininko sakymai, kontrol ,
asmeninis pavyzdys, o vidin s – papro iai ir jausm  kult ra.

Anot K. Žuko, kariuomen je bausm s yra vienos svarbiausi j  aukl jimo priemoni
drausmei palaikyti. Bausm s paskirtis – priversti kar  susim styti: vertinti savo poelg  ir
pasiryžti klaidos ar nusižengimo nekartoti. Bausm  veikia ne tik kar , bet ir kitus grandies
ar b rio draugus, juos pratina prie tvarkos, skatina vengti tarnybos draug klaid . Auto-
rius žvalgiai pasteb jo, jog s žiningi kariai bausm priima kaip atlyg  už blog  darb  – jos
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padeda pasteb ti klaidas, o nes žiningus karius veikia kaip bauginimo priemon . Tod l,
autoriaus nuomone, drausm  dažniausiai grindžiama s žine, bet ne bausm s baime. Ta iau
po sunki  išbandym , pavyzdžiui, numalšinus sukilim , pralaim jimus m š  ir kt., kariuo-
men je kartais tenka nepaklusniems kareiviams taikyti labai griežtas priemones, kurios
priver ia juos paklusti viršininkams ir, nepaisant j  nenoro, vykdyti sakymus. „Kariškosios
pedagogikos bruožuose“ autorius labai išsamiai apraš  bausmi  r šis, j  skyrimo laik  ir
b dus. K. Žukas atskleid  savo poži r  ir  mirties bausm  (sušaudym ), kuri šiuolaikin -
je visuomen je spar iai nyksta iš demokratini  valstybi  teis s kodeks . Anot jo, mirties
bausm  (kuri dažniausiai taikoma karo metu kariams, pab gusiems iš m šio lauko, de-
monstratyviai nevykdžiusiems viršinink sakym karo lauke ar rikiuot je, demoralizavu-
siems kitus karius) tur t  steb ti kuo daugiau kari , nes „neišvengiama ir žiauri bausm  už
didelius nusikaltimus yra visiems pamoka“ [21, Nr. 32, 255]. Toks K. Žuko poži ris šiandien
demokratin s valstyb s kariuomen je vargiai ar sulaukt pritarimo.

V. Biržiška kur laik jo pulko teismo pirmininko pareigas, tod l kariuomen s garb s
teismus išskyr kaip itin svarbi aukl jimo institucij . Teism  tikslas – atidžiai steb ti kari-
nink  ir kareivi  elges  kariuomen je ir visuomen je, ugdyti kario garb s ir doros suprati-
m , užkirsti keli  girtavimui, azartiniams lošimams, kitiems lengvab diškiems poelgiams.

V. Biržiška atkreip  d mes  spar i pedagogikos mokslo raid . Naujov s neaplenk
ir Lietuvos. Jo nuomone, XX a. ugdymo mokslas negali apsiriboti tik mokykl  strukt -
ros ar mokymo metod  tobulinimu, nes „nuo XIX a. vidurio pradedama rimtai r pintis
suaugusi j  švietimu, kuris yra sivyraujan io pasaulyje demokratizmo išdava“ [4, Nr. 1,
47]. XVIII–XIX a. pr. politiniai jud jimai  gyvenimo aren  išk l pla ias gyventoj  mases.
Kad žmon s gal t  aktyviai dalyvauti politiniame ir visuomeniniame gyvenime, reik jo juos
mokyti ir šviesti. Tod l atsirado nauja sritis – suaugusi j  mokymas. Kartu tur jo keistis
ir pedagog poži ris  mokym , jiems teko ieškoti nauj  darbo su subrendusiais, gyvenimo
patirties turin iais žmon mis metod .

Lygindamas suaugusi j  ir kariuomen s mokymo b dus ir priemones, autorius atkrei-
p d mes  tai, kad kariai – taip pat „suaug  žmon s ir su jais reikia kitaip dirbti, negu su
vaikais. Reikia skaitytis su suaugusio žmogaus psichika, nes jis ne taip lengvai susigyvena
su mintimi, kad kiekvienas žingsnis ir veiksmas yra reguliuojamas“ [4, Nr. 1, 50]. D l ši
priežas i  kareiviai gali prad ti neigiamai vertinti ir Lietuvos kariuomen . Tod l V. Bir-
žiška karininkams išk l konkret  reikalavim  teigdamas, kad „bendrosios ir suaugusi j
pedagogikos d sni  žinojimas visiems kariuomen s mokytojams, karininkams pirmoj eil j,
yra negin ijamas“ [4, Nr. 1, 47].

Šiandien V. Biržiškos ir K. Žuko pateikt  karo pedagogikos sampratos negalime va-
dinti išskirtinai lietuviška, nes „mokslas pateikia žinias, kuri  turinys iš esm s nepriklauso
nuo atskiro žmogaus, jo savybi , tautin s priklausomyb s, vertinim , dvasin s b kl s; na-
cionalinio mokslo n ra“ [8, 16]. Ta iau reikia pasakyti, kad šiems karo pedagogams pavyko
gana tvirtai sur sti teorinius karo pedagogikos pamatus, ant kuri  šiandien kyla Lietuvos
kariuomen s ugdymo mokslo pastatas.
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3.  Psichologiniai karinio ugdymo aspektai

Gilindamasis pedagogikos mokslo esm , V. Biržiška išk l psichologijos mokslo 
reikšm pedagogikai. Jis pažym jo, kad pedagogikos mokslo raidos d snius daugiausia le-
mia psichologijos mokslo raida. Tod l kartais sunku atskirti, kur pedagogikos, o kur psi-
chologijos sritis. Juolab kad abu mokslai tiria asmenyb s strukt r , jos ugdymo ir saviugdos
d sningumus, kariuomen s rengimo karui psichologin  mechanizm .

Plk. K. Žukas veikale „Kariškosios pedagogikos bruožai“ išskirtin  d mes  skyr psi-
chologijos mokslo integracijai  pedagogik . I dalis pavadinta „Dvasinis gyvenimas (psicho-
logija)“. J  sudaro medžiaga, supažindinanti su psichologijos dalyku ir jos tyrimo metodais,
dvasini  reiškini klasifikacija, protu, intelektu, atmintimi, poj iais, asociacijomis, jaus-
mais, vaizduote.

K. Žuko psichologijos samprata artima ši  dien  bendrosios psichologijos sampratai.
Visus dvasinius reiškinius autorius suskirst  tris grupes: protas, jausmai ir valia Protas – tai
ir gabumai, kuri  tur dami mes gyjame žini ; jausmai – malon s ir nemalon s: jie lemia
poži r  ir sitikinimus, valiai priskiriami m s  troškimai, norai, potraukiai ir kt. Proto, jaus-
m , valios apraiškos skiriasi, ta iau kartu glaudžiai tarpusavyje susijusios.

Nagrin damas intelekto srit , autorius originaliai apibr ž vaizduot s svarb  teigda-
mas, kad geresni yra išlavintos vaizduot s karvedžiai. Karybos srityje vaizduot  visada turi
didel  reikšm kuriant operacij planus, sprendžiant painius taktinius ir strateginius užda-
vinius [21, Nr. 29, 265–266].

Jausm  srityje K. Žukas išskirtin  d mes  skyr baimei. Anot jo, „baim paralyžiuoja
prot  ir raumen  veiksmus, ardomai veikia kilnias kariškas savybes“ [21, Nr. 32, 268]. Bai-
m  ypa  akivaizdi ekstremaliose situacijose. Anot K. Žuko, yra trys baim s r šys: prietarin-
ga baim , mirties baim ir panika.

Prietaringa baim dažniausiai b dinga mažiau išprususiems kareiviams: juos g sdina
gamtos reiškini paslaptingumas, jie link  aplinkoje žvelgti lemtingus b sim  nelaimi
ženklus. Kariai žino, kad kautyn se jie gali ž ti, ir tai slopina j  dvasi . Šiems kariams reikia 
aiškiai ir suprantamai paaiškinti t  reiškini  apraiškas ir taip sustiprinti j dvasi .

Kovos lauke itin destruktyviai kari  elges  veikia mirties baim  ir panika.
Mirties baim  atsiranda d l galimyb s netekti gyvenimo malonum , artim j , visam

laikui išsiskirti su jais ir d l nežinios, kas žmogaus laukia po mirties. Tod l, anot K. Žuko, jei 
manoma, pirm sias linijas geriau si sti privalomosios tarnybos karius, kuri  gyvenimas

mažiaus susij s su malonumais, taip pat optimistus, kurie ne taip dažnai m sto apie mirt .
Kari  baim  galima sumažinti apeliuojant  j patriotinius ir religinius jausmus. Kartais
religinio fanatizmo ekstaz je kariai demonstruoja ypating dr s  ir paniek  mir iai.

Šiandien taip pat žinoma nemažai atvej , kai musulmonai ar kito tik jimo kariai meta
išš k  mir iai visiškai nebrangindami savo gyvyb s, aukodami j , anot ši  fanatišk pasiry-
ž li , kilni  tautos, valstyb s ar žmonijos labui. Toks fanatizmas niekam nenaudingas.      

K. Žuko nuomone, panika – stipriausia baim s apraiška. Tai masin  baim , kuri ver ia
pralaim ti vien po kito karinius dalinius, pulkus, netgi kariuomen , kuri prastomis s ly-
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gomis tikriausiai laim t . Kai iškyla netik tas pavojus, panika labai lengvai ir greitai gali
išplisti. Sujaudintoje vaizduot je baim  labai didel  ir neišvengiama.

Kaip veikti panik ? K. Žuko nuomone, tuoj pat  m šio lauk  turi atvykti aukš iausieji
karo vadai, kurie privalo tikinamai apeliuoti  kari prot  ir jausmus, priminti priesaik  ir
negarb , kuri  kariai gali sau užsitraukti ir užtraukti savo krašto žmon ms. Ta iau tai gali
nepad ti. Tod l, K. Žuko nuomone, kartais tenka panaudoti kraštutin priemon  – šaudy-
ti  b gan iuosius. Gyvuliškas instinktas paralyžiuojamas, ir kariai tarsi „prabunda“. Tada
jiems reikia leisti pails ti, pavalgyti ir nusiraminti. Tik tuomet šiuos karius v l galima raginti
kilti  kov .

Anot V. Biržiškos, patyrusio kario, kariuomen  rengiant kautyn ms, svarbiausioji psi-
chologin  kariuomen s užduotis – nugal ti baim . J. Vabalo-Gudai io (tuo metu nemažai
rašiusio apie baim s apraiškas) teigimu, šis instinktas b dingas kiekvienam žmogui, ta iau
kai kurie sugeba baim  nugal ti, o kiti – ne [19, 28]. V. Biržiškos nuomone, „baim  sunkiai
veikia tuos karius, kurie glaudžiai susij  su gamta – ji nuo mažens moko žmog  narsiai

grumtis su stichija, j  nugal ti“ [4, Nr. 1, 51].
Nuo karo tarnybos pradžios ugdomas kari atsakomyb s jausmas taip pat gali pad ti

nustelbti savisaugos instinkt  ir veikti baim  ar panik . Anot K. Žuko, baim s jausm  gali
kompensuoti „priederm s jausmo išaukl jimas“ [4, Nr. 1, 51]. Daugelis karinink  sugeba
veikti baim , nes nuo tarnybos pradžios yra atsakingi ne tik už save, bet ir už kitus žmones

– kareivius ir kitus savo pavaldinius. Ši atsakomyb  dažniausiai prislopina asmenin  savi-
saugos instinkt .

Garb s jausmas – didžiausia baim s priešprieša, tod l reikia stiprinti kareivi  savo ver-
t s jausm . „Garb sako kariui visuomet b ti kilniaširdžiui, vadovautis teisingumu ir teis -
tumu, t. y. laisvu noru veikti pagal statymus, statutus ir sakymus“ [21, Nr. 30, 452]. Kario
garb s jausmai žadinami valstybini  šven i  metu, pagerbiant tautos didvyrius, žymius karo
vadus, statant jiems paminklus, kuriant kov  už laisv  muziejus.

Karininkams ir kareiviais reikia dažniau kalb ti apie garb  ir stengtis tikinti, kad jie
kariuomen je yra svarbiausi, nes atlieka garbing pilietin pareig  – gina T vyn . Ta iau
menkiausia viršinink  silpnyb  gali pakeisti pavaldini  garb s samprat . Tod l kiekvienas
karininkas turi sis moninti, kad kariuomen s ir T vyn s garb  svarbesn  už pavienio žmo-
gaus gyvyb .

Šiandien Lietuvos valstyb s gyvenime vyraujant pragmatin ms nuostatoms, vis daž-
niau pasitaiko, kad kariuomen je ir visuomen je garb  nuvertinama. Neretai ne tik jau-
nuomen , bet ir vyresnio amžiaus žmon s garb  saugo tik tod l, kad tai yra naudinga. Visa
tai silpnina m s dvasin pasaul , sutrikdo jo darn .

veikti baim  taip pat padeda gera fizin  kario parengtis. Tik fiziškai stipr s kariai
paj g s ištverti karo sunkumus ir laim ti m šius. Ta iau V. Biržiška pažym jo, kad nesimo-
kan io jaunimo fizinis lavinimas Lietuvoje – gana apleista sritis. Išanalizav s vairi  Euro-
pos šali (Vokietijos, Pranc zijos, Italijos) gyventoj  fizinio lavinimo sistemas, jis atkreip
d mes  tai, kad ten  sveikatos stiprinim  ir fizin s parengties gerinim  ži rima kaip
visuomen s atsparumo didinim  žmogaus kovoje su gamta.
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Anot K. Žuko, visi karo vadai privalo iš anksto kariams papasakoti apie pavojus ir
kan ias, kurias jie gali patirti m šio lauke. Nelaim s ir pavojai kautyni  metu lengviau
veikiami, jei iš anksto su kariais aiškinamasi ir modeliuojama, kaip elgtis j  metu [21, Nr. 

29, 276].
Karo pedagogas raš , kad, norint gerai kovoti, reikia pažinti sav j  temperament  ir

ugdyti charakter . Pla iau susipažinkime su K. Žuko mintimis apie id jinius jausmus, for-
muojan ius kari  b do savybes.

Anot autoriaus, kario narsa – tai dvasios ramumo, išminties, valios stiprumo išraiška.
Narsumas vairiai vadinamas: dr sa, ryžtu, šaltakraujiškumu. Karas yra pavojus, nuolatin s
kan ios ir pastangos, tod l norin iam tai nugal ti kariui reikia tur ti nemažai moralini
j g : jis turi b ti ryžtingas, kantrus ir narsus.

Karys turi b ti dr sus. Tai viena pamatini kario dorybi , nes kautyn se gyvybei nuolat
kyla pavojus, kur  ištverti gali tik dr sus žmogus. Dr sa ir temperamentas glaudžiai tarpu-
savyje susij . Kario dr s didina pavoj  neigimas, garb s siekis, atsainus poži ris  sav j
gyvyb , dažnai susiformuojantis nuolatini  ekstremali  situacij  metu, keršto troškimas ir
patriotizmas. Kai dr s  lemia keletas priežas i , ji did ja. Dr sos pamatas – stipri valia: tai
vidin j ga, iškelianti žmog  aukš iau už pavojus.

Kantryb  taip pat dr saus žmogaus bruožas. Anot K. Žuko, kantryb  gal tume pava-
dinti nuolatine dr sa, valios pastovumo apraiška. Kantryb  – tai geb jimas pakelti fizinius
ir moralinius tr kumus. Badas, šaltis, kaitra, ilgi varginantys žygiai, kautyn s, fizin s kan-
ios d l žaizd , ligos – tai bais s kasdieniai kari palydovai kare. Tik pasitelkus kantryb

galima laim ti kautynes ir užbaigti kar .
Karys privalo b ti šaltakraujiškas. Sunkiausiomis kautyni  akimirkomis jis turi mok ti

savo emocijas ir norus sutramdyti, d miai klausytis savo viršinink  ir tiksliai vykdyti j
sakymus. Šaltakraujiškumas – dr sos apraiška. Tai geb jimas išlikti ramiam, mok jimas

susikaupti gresiant pavojams.
Manome, kad K. Žukas labai gerai suvok psichologin  dr sos mechanizm , t. y. kad

dr sa suponuoja kantryb  ir šaltakraujiškum , stiprina vali .
Kiekvienas karys, ypa  vadas, turi ugdyti ryžt . Ši savyb  itin reikalinga karo metu, nes 

neryžtingumas kautyn se – didžiausias vado tr kumas. Ne visada vado sprendimas gali b ti
pats geriausias, ta iau svarbu j  suprasti ir energingai vykdyti. Anot autoriaus, blogiausias
sprendimas – jokio sprendimo.

K. Žukas skatino karininkus atidžiai steb ti, kad ne sigal t  tokie kari  charakterio 
bruožai kaip puikyb  ir išdidumas, godumas pagyr , pernelyg didelis garb s troškimas, daž-
nai peraugantis  egoizm , polinkis regzti intrigas: jie kelia didel pavoj kari  vienybei. Tod l
itin principinga K. Žuko pozicija d l moral s. Jis raš : „Kai žmogus moral s atžvilgiu stovi 
žemiau, negu visuomenin pad tis to reikalauja, tai mes rodome jam nepagarb , o kai jis daro 
tamsius ir niekšiškus darbus, jis nustoja visuomen s akyse visokios vert s“ [21, Nr. 29, 279].

Gilindamasis  valios problemas, K. Žukas skatino ugdyti pasitik jim  savimi. „Pa-
sitikint savimi, valia susitelkia pa iame veikimo objekte, nesiblaško ir neb na eikvojama
svyravimams“ [21, Nr. 30, 420]. V. Biržiškos ir K. Žuko nuomone, neretai labai protingi,
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gebantys logiškai m styti žmon s per daug energijos eikvoja abejon ms, j  sieloje vyksta
priešing  motyv  ir jausm  kova, tod l jie blaškosi ir negali nieko nuspr sti. Tai rodo valios
silpnum , tod l labai svarbu j  ugdyti ir stiprinti.

Anot V. Biržiškos ir K. Žuko, vali  sudaro keturi elementai: motyvas, svarstymas,
sprendimas, vykdymas, tarp kuri privalu išlaikyti pusiausvyr . Ypa  svarbus vykdymo eta-
pas, kurio metu išryšk ja charakterio tvirtumas ir pastovumas – valios energijos rodikliai. V.
Žukas sp jo, kad kareivi  viršininkais negali b ti karininkai, sergantys „valios liga“. Anot
autoriaus, „valios liga“ – energijos stoka. Tokie žmon s ilgai krapštosi, kol atlieka vien
ar kit  darb . Jiems taip sunku dirbti tod l, kad neužtenka dvasini  j g , kurias lemia tik
charakterio tvirtumas. Stiprios valios karys sugeba priešintis savo noriams, jausm kaitai ir
labai ryžtingai siekti tikslo kelyje šalindamas visas kli tis.

K. Žuko samprotavimai apie vali  tikrai naudingi šiuolaikiniam kariui, nes kol kas
turime dar nedaug psichologijos ir pedagogikos darb , nagrin jan i  valios pasireiškimo ir
ugdymo problemas.

Plk. ltn. Vaclovo Biržiškos ir plk. Konstantino Žuko karinio ugdymo id jos, iškeltos
XX a. pradžioje, aktualios ir šiandien XXI a. Lietuvos kariuomenei, žengian iai kartu
su NATO šali kariais. Reikia skatinti Lietuvos karininkus, seržantus ir puskarininkius
studijuoti š  tarpukario kariuomen s palikim  ir k rybiškai j  taikyti karybos moksle ir
praktikoje.
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Išvados

1. Tarpukario metais Nepriklausomoje Lietuvoje kariuomen  atliko reikšming  edu-
kacin  vaidmen : ji buvo karinio rengimo ir mokymo institucija, darnios, visavert s asmeny-
b s ugdytoja ir pilietinio aukl jimo mokykla.

2. Karo pedagogikos ištakos ir samprata, jos kaita Lietuvos ugdymo mokslo sistemo-
je iki šiol nebuvo išsamiai tyrin jama.

3. Plk. ltn. V. Biržiškos „Karo pedagogijos bruožai“ – pirm kart  Nepriklausomos
Lietuvos valstyb je parengtas sisteminis karo pedagogikos kursas, atskleidžiantis tarpuka-
rio kariuomen s rengimo ir ugdymo tikslus ir uždavinius taikos ir karo metu.

4. Plk. K. Žuko „Kariškosios pedagogikos bruožai“ – pirmasis Lietuvoje karo peda-
gogikos vadov lis, kuriame bendrosios didaktikos ir hodegetikos, karo psichologijos ir eti-
kos id jos, k rybiškai integruotos karinio ugdymo sistem , buvo originaliai prasminamos
karo pedagogikos teorijoje. 

5. Karinio ugdymo mokslo esmin s id jos, atsiskleidusios V. Biržiškos ir K. Žuko
pedagogikos darbuose, kuriuose karo pedagogika:

teorinis ir praktinis kari  ugdymo mokslas, vienas svarbiausi j  Lietuvos kariuo-
men s gynybinio paj gumo ir nacionalinio saugumo stiprinimo veiksni ;
karinio rengimo ir ugdymo mokslas, integruojantis bendrosios pedagogikos ir psi-
chologijos teorij , etik , humanistin  filosofij , apimantis karin  vadovavim  ir ug-
dym , kari  tarpusavio santyki  kult r ;
suaugusi j  ugdymo mokslas, grindžiamas protinio, dorovinio, fizinio, religinio,
pilietinio ir patriotinio ugdymo vienove, visapusio ugdymo samprata.

6. Šiuolaikin s Lietuvos kariuomen s karininkams, puskarininkiams ir seržantams
rekomenduojama studijuoti karo pedagogikos pradinink  darbus, j  id jas k rybiškai tai-
kyti ir pl toti ši dien karinio rengimo praktikoje ir teorijoje. 
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Military Pedagogy Works by Lt Col Vaclovas Biržiška and Col Konstantinas Žukas in the Context

of General Pedagogy Development

by Assoc. prof. dr. Nijol  Janulaitien
The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania

Summary

The article begins with a presentation of first stages of Lithuanian Military Pedagogy and estab-
lishment of the statehood of the Interwar Lithuania, indicating the contribution of Lt Col Vaclovas 
Biržiška and Col Konstantinas Žukas in the field. Then, topicalities regarding military education in 
the Lithuanian Army of the second decade of the 20th century are presented. In addition, the author
presents personal scientific findings regarding the young Lithuanian Army, mainly analysing its psy-
chological and pedagogical basis, i.e. the relation between Military Training and Military Pedagogy in 
the context of the developing General Pedagogy and other sciences.
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PLK. KONSTANTINO ŽUKO KARI  MOKYMO
METODIKOS PAGRINDAI

Mjr. Jonas Bukas
Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademija

Anotacija

Straipsnyje supažindinama su kari  mokymo metodika, išd styta plk. Konstantino Žuko straips-
nyje „Kariškosios pedagogikos bruožai“, trumpai apžvelgiami kai kurie šiuolaikin s  Lietuvos kariuo-
men s mokymo metodikos klausimai.

vadas

Plk. Konstantinas Žukas (1884–1962), Aukšt j  karinink  kurs  ir Vytauto Didžiojo
karo mokyklos lektorius, vienas iš karo pedagogikos pradinink  Lietuvoje, atk rus Lietu-
vos nepriklausomyb , aktyviai bendradarbiavo spaudoje, raš  straipsnius karo pedagogikos
temomis žurnale „M s  žinynas“[1].

Plk. K. Žukas raš : „Kariška pedagogika b t  pilna, jei b t  sudaryta iš ši  dalyk : 1)
kariškosios psichologijos, 2) kariškosios etikos, 3) fiziologijos, 4) kariuomen s aukl jimo ir
5) kariuomen s mokymo“ [1, 254].

Straipsnyje ,,Kariškosios pedagogikos bruožai” kariuomen s mokym jis suskirst
tris skyrius: 1) mokymo esm  ir planas, 2) metodika ir 3) pamatin s mokymo taisykl s. Apie
kariuomen s mokym  jis sak , kad „pamatin  mokymo id ja, kuri  reikia tur ti kariuome-
n s mokyme norint j paruošti karui, yra mokyti t  veiksm , kurie yra reikalingi kautyn se;
ir priešingai – atmesti, varžyti ir šalinti tuos, kurie kautyn se yra žalingi“ [2, IV d., 440].

Panašiai šis klausimas traktuojamas ir dabar. Darbe „Pedagoginiai kari  mokymo prin-
cipai“ (pagal dan  kariuomen s šaltinius) rašoma, kad kovinio rengimo tikslas yra sukurti
dalinius, galin ius veiksmingai naudoti fizin j g politin s vadovyb s užduotims vykdyti, o
tas užduotis turi sugeb ti atlikti patirdami didžiausi  kr v , koks b na m šio lauke [3, 7].

Kariuomen s mokymo esm puikiai atsiskleidžia abiejuose prieš tai min tuose pos-
tulatuose. Siekiant, kad mokydami pasiektume reikiam  rezultat (tiksl ), kaip teigia plk.
K. Žukas, „reikia j  vesti metodiškai, tai yra sulig tam tikrais pamatiniais nurodymais bei
taisykl mis.
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Be jokio metodo ir geriausias instruktorius nieko nenuveiks: jis išsiblaškys ir jo darbas
pasiliks be vaisi . Priešingai, su metodu ir silpnesnis pasieks savo tikslo daug lengviau“ [2,
IV d., 444].

Anot plk. K. Žuko, klaidinga nuomon , kad mokant teisingiausias tas metodas, kur
pats instruktorius sukuria po daugyb s apm stym  ir bandym , d l to padaroma daug klai-
d . Kadangi kari  tarnybos laikotarpis kariuomen je gana trumpas, toms klaidoms ištaisyti 
gali ir nelikti laiko. Tod l kari  mokymo metodika turi b ti parengta ne tik atsižvelgiant 
instruktoriaus asmenin  patirt , kari  pasirengim (j  turimas žinias ir g džius, protinius 
geb jimus, fizin  pasirengim ), bet ir  tam tikrus pamatinius nurodymus ir taisykles, kurias 
taikant daroma teigiama taka mokymo procesui ir galima pasiekti mokymo tiksl . Jeigu pa-
matini  nurodym  ir taisykli  nebus laikomasi, mokymas bus klaidingas, o rezultatai prasti.

K. Žukas aptar  mokymo b dus, padedan ius tinkamai:
1) išmokti vis  medžiag  ir atskiras jos dalis;
2) prad ti nauj  pamok ;
3) vesti teorines pamokas.
Tyrimo objektas – kari  mokymo b dai, aptarti plk. K. Žuko „Kariškosios pedagogi-

kos bruožuose“.
Tyrimo tikslas – susipažinti su kari  mokymo metodikos pagrindais tarpukario Lietuvo-

je, nustatyti s sajas su šiuo metu Lietuvos kariuomen je taikoma kari  mokymo metodika.

1. Mokymo b dai

Plk. K. Žukas skiria sintetin  ir analitin  mokymo b dus. Aiškindamas šiuos b dus,
jis rašo, kad „mokymo skyriai turi b ti d stomi tokia tvarka, kad kareivio s mon je ne-
pasilikt  nieko atskiro, atpl što, o viskas rišt si  organin  visum . Tokio metodo gali b ti
mokoma keliais b dais:

1) sintetiškas – kuriuo medžiaga parenkama ir d stoma pradedant nuo dali  einant
prie visumos;

2) analitiškas – kuriuo medžiaga parenkama ir d stoma pradedant nuo visumos einant
prie jos dali “ [2, IV d., 445].

B tinyb  taikyti sintetin  ir analitin  b dus mokant karius grindžiama tuo, kad kauty-
n se tokie kari  veiksmai kaip manevravimas, priart jimas ir ataka yra t  veiksm , kuriuos
mokant reikia perprasti, visuma. O toki  sud ting  veiksm  negalima mokyti iš karto. To-
d l vis  mokym  reikia suskaidyti  svarbiausias sudedam sias dalis, šias –  dar smulkesnes. 
Kai tai jau atlikta, galima prad ti „praktišk  moksl dalimis, vis laik jas suvedant, kol
prieisime v l prie visumos. Toks kelias sudaro mokymo sintez , kitaip kalbant, praktiškas
mokymas vis kari daromas sintetišku b du. Tokioje pat tvarkoje vedamas ir dali paruo-
šimas kautyn ms“ [2, IV d., 445].

Taip pat buvo rekomenduojama sintetiniu b du mokyti ir atskir  mokom j  dalyk .
Pavyzdžiui, „medžiaga mokslo skyriaus „ginkl  veiksmai“ išmokoma šios sintez s keliu:
paties ginklo išmokimas, pasiruošimas šaudymui, durtuv  veiksmai ir t.t.“ [2, IV d., 445].
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Pavyzdžiui, mokomojo dalyko tema „Pasiruošimas šaudymui iš šautuv “, „tai ta me-
džiaga išmokoma šios sintez s b du: l) kareiviai išmokomi užtaisyti šautuv , 2) pastatyti
taikikl , 3) nutaikyti, 4) nuleisti gaiduk , 5) šaudyti sumažintu užtaisu (min t  1,2, 3, 4
punkt  ir š vio garso sintez ), 6) šaudyti kovos šoviniais iš nustatyt  distancij (sintez  5
p. ir atatrankos), 7) nustatyti atstum , 8) šaudyti kovos šoviniais iš nenustatyt  distancij  (6
punkto ir atstumo nustatymo sintez )“ [2, IV d., 445–446].

Analitiniu b du gali b ti išmokstama ginklo (šautuvo, revolverio, pab klo ir kt.) sanda-
ra. Šiuo b du mokant iš pradži  kareiviams paaiškinama ir parodoma, kaip daiktas atrodo, o
po to tas daiktas išskirstomas (išardomas)  nedalomas dalis, nurodomas kiekvienos dalies pa-
vadinimas, paskirtis, ypatyb s, paaiškinamas veikimo principas, s veika su kitomis dalimis.

Kaip analiz s ir sintez s b dai taikomi d stant? Prieš mokant karius, naudinga atlikti
kok  nors veiksm . Kariai t  veiksm  turi sid m ti ir sis moninti, tik po to juos reikia
mokyti t  veiksm  atlikti praktiškai. Siekiant, kad tie veiksmai b t  išmokti tobulai, juos
reikia daug kart kartoti. Karys sis monins parodyt  veiksm  ar judes  tik tuomet, kai tas
veiksmas iš pradži  bus pademonstruotas visas, po to – dalimis (darant pauzes), kiekvien
j paaiškinant. Tai yra veiksm  analiz .

Kai šiuo b du paaiškinamas naujas veiksmas ir patikrinama, ar kariai visk  suprato, t
veiksm  reikia atlikti praktiškai. Atlikti pademonstruot  veiksm  mokoma dalimis. Tai kar-
tojama kelet kart , po to atliekamas visas veiksmas, kuris kartojamas tol, kol atliekamas
reikiamu tempu, taisyklingai. Tai – mokymo sintez .

Plk. K. Žukas apibendrina: „Taigi, pirmiausias kiekvieno veiksmo parodymas, norint,
kad jis b t  grei iau kareivi protu pagautas, daromas analitišku b du, o praktiškas moky-
mas veiksm  esm s daromas sintetišku b du“ [2, IV d., 446].

M s dienomis ugdant karius naudojami visumos ir element  mokymo principai.
Visumos principo esm  ta, kad, pradedant karius mokyti, mokomoji medžiaga patei-

kiama kaip visuma. Po to medžiagos dalys dalijamos  mažesnes, kurios toliau d stomos
tam tikra eil s tvarka.

Taikant element  mokymo princip , iš pradži  medžiaga pateikiama nedidel mis, len-
gvai išmokstamomis dalimis, neparodant j  tarpusavio ryšio, kad baigiant mokyti visas jas
b t  galima sujungti  visum . Ta iau šis mokymo principas susij s su tam tikra rizika, nes
kariai toje visumoje gali nepasteb ti arba nesuprasti tos visumos element  tarpusavio ryši .

Plk. K. Žuko aprašyta sintetinio ir analitinio b d  taikymo metodika visiškai sutampa su
dabar mokant karius naudojam  visumos ir element  mokymo princip  taikymo metodika.

2.  Kaip prad ti nauj  pamok

Karo pedagogas K. Žukas si l  ši pamokos strukt r : pratyb  tikslo skelbimas, „dir-
vos paruošimas“ naujai medžiagai d styti, d stymas, žini  taikymas praktikoje.

1. Pratyb  tikslo pristatymas. Pirmiausia pradedant nauj  dalyk  reikia pasakyti, ar tai
bus praktin s pratybos, ar pamoka. Tai vadinama pamokos tikslu. Kariai iš anksto žinos,
kas bus aiškinama ar demonstruojama, ir tam atitinkamai nusiteiks. Tiksl  rekomenduoja-
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ma pristatyti, trumpai paaiškinti. Pavyzdžiui: „Ramiai! Tuojau jums bus parodytas sukinys
„aplink“. Arba pateikti kaip klausim : „Vyrai! Ar mums, kariams, vidaus gyvenime reika-
linga tvarka?“ [2, IV d., 446].

2. „Dirvos paruošimas“. Paskelbus kariams pratyb  tem , reikia atitinkamai paruošti
karius mokytis. Tai plk. K. Žukas vadina „dirvos paruošimu“. Jis si lo priminti kariams jau
žinomus panašius pratimus, sužinoti, k  jie prisimena iš ankstesni pamok , arba pateikti
panaši pavyzdži  iš j  gyvenimo susiejant su d stoma medžiaga, antraip kariai gali jos
nebesuprasti. Bet tas priminimas turi b ti kuo trumpesnis.

Manau, kad šis teiginys labai teisingas; visa tai padeda kariams suprasti mokymo struk-
t r  ir ryšius. Be to, toks trumpas mokomosios medžiagos priminimas didina kari  susido-
m jim  d stomuoju dalyku. 

3. D stymas. Naujas dalykas d stomas rodant arba aiškinant. „O kai kareivi paruoši-
mas yra nereikalingas, naujas dalykas d stomas išsyk, kai tik pasakytas jo d stymo tikslas“
[2, IV d., 447].

4. Pritaikymas. Autorius rašo, kad nepakanka išd styti kareiviams nauj  dalyk . Tai 
reikia atlikti praktiškai arba apklausti karius, jei buvo d stoma teorija.

Taigi plk. K. Žuko patarimuose, kaip prad ti nauj pamok , mes žvelgiame standar-
tin pratyb  strukt r :

„1) pamokos tikslas – pasakyti, kas bus naujo rodoma ar aiškinama;
2) paruošimas (kai reikia) – paruošti naujai pamokai „dirv “ (karius);
3) d stymas – parodyti veiksm  ar paaiškinti nauj  dalyk ;
4) taikymas – nurodyti kareiviui atlikti parodyt  veiksm  arba paklausti ir patikrinti, ar

jis suprato pamok “ [2, IV d., 447].
Dabar kariuomen je prasta standartines pratybas skirstyti  5 fazes: supažindinimo,

medžiagos d stymo, praktini  veiksm  atlikimo, kontrol s ir apibendrinimo.
Supažindinant su medžiaga kareiviams pateikiama tam tikra informacija: kas sudaro 

mokom j  medžiag , kod l j  reikia išmokti ir kaip tai padaryti.
Medžiag  d stant rodoma ir aiškinama, atsakoma kari klausimus.
Praktini  veiksm  atlikimas – kari  treniravimas. Treniruot  gali sutapti su kontrol s

faze.
Kontrol – tai kari g dži  ar žini  tikrinimas. Jos metu nustatoma, ar kariai pasiek

iškelt  tiksl .
Apibendrinant trumpai primenama pratyb  medžiaga, pakartojami pagrindiniai tei-

giniai, pateikiami pavyzdžiai. Po to ištaisomos mokant pasteb tos klaidos. Kariai, pasiek
ger  rezultat , pagiriami.

Baigdamas pratybas instruktorius trumpai pakomentuoja, kiek kariai išmoko, skel-
bia kit  mokomojo dalyko pratyb  tem , susieja t pratyb  medžiag  su kit pratyb
medžiaga.

Tarpukario Lietuvos kariuomen je rengt pratyb  strukt ra panaši  standartin da-
bartini pratyb  strukt r , nors pastaroji atsižvelgiant  šiuolaikin s kariuomen s rengimo
reikalavimus yra labiau detalizuota.
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Plk. K. Žukas straipsnyje „Kariškosios pedagogikos bruožai“ rekomenduoja vedant
pratybas vadinam j  tarpusavio mokym . Kariai išrikiuojami poromis vienas priešais kit .
Vienas karys komanduoja ir taiso klaidas, o antrasis vykdo nurodymus. Po tam tikro laiko
jie kei iasi vaidmenimis. Pratyb  vadovas visa tai stebi ir, jei reikia, pataiso klaidas.

Š  mokymo b d  rekomenduojama taikyti mokomuosiuose daliniuose ir kiek mano-
ma pla iau praktin se pratybose. Metodas geras d l to, kad b simieji vadai išmoksta ko-
manduoti ir vadovauti.

Šiuo metu Lietuvos kariuomen je kaip mokymo organizavimo forma darbas poro-
mis gana pla iai naudojamas. Mokymo esm : kariai mokosi poromis, pasikeisdami atlieka
praktinius veiksmus, pataria porininkui, kontroliuoja vienas kit , kartu mokydamiesi iš d s-
tytojo, kuris rengia karius ir tuo pat metu stebi j  veikl .

3. Teorini  pamok  vedimo b dai

Plk. K. Žukas rašo, kad teorin s pamokos gali b ti vedamos dvejopai: pasakojimo
b du, kai mokytojas kalba, o kareiviai klauso, arba klausin jimo b du, kai mokytojas klau-
sin ja, o kareiviai atsako.

Pasakojimo b das. Pasakojimo b do esm : mokytojas pats kalba, rodo ir aiškina, o
kareiviai klauso. B das tinkamas tod l, kad juo lengvai ir greitai išd stoma medžiaga. Jis
tinkamas d stant istorin  medžiag , aiškinant kari pareigas, taikytinas mokomuosiuose
daliniuose ir karo mokyklose.

Kad šis b das mokant karius b t  s kmingai taikomas, jis turi atitikti šiuos reikalavimus:
1) Pasakojimo turinys turi atitikti kari  išprusimo lyg , o tai instruktoriui – sunkus

uždavinys.
Pateikiant medžiag pasakojimo b du itin svarbios gimtos mokytojo savyb s. Jis, su-

vokdamas kari  m stysenos ypatumus, privalo pasakoti paprastomis fraz mis, nes kari
protiniai geb jimai yra skirtingi, tod l jie d stom j  medžiag sisavins nevienodai.

2) Pasakojimas turi b ti paprastas, aiškus ir motyvuojantis.
Negalima vartoti kariams nesuprantam  žodži , nereikia gilintis  smulkmenas, mintis

reik t  stengtis d styti aiškiai ir rišliai.
Jeigu kareivius reikia supažindinti su naujais terminais, tai jiems b tina išaiškinti su-

prantamais žodžiais arba pateikti tok pavyzd , kuriame ta s voka vaizdingai perteikiama,
panaudoti palyginimus ar priešingybes.

Kad kariai geriau suprast  ir simint pateikiam  medžiag , istorinius faktus reikia
pasakoti sijautus. Pasakojimas turi b ti kuo sp dingesnis, o jo turinys – kuo suprantames-
nis ir aiškesnis. Pasakoti reik t  vaizdingai, konkre iai, nes mažiau išprus  kariai yra prat
kalb ti bei galvoti konkre iai. Mokytojo kalba turi b ti taisyklinga, antraip kareiviai gali
pagalvoti, kad jis iš j  šaiposi, imti j  m gdžioti.

3) Pasakojimas neturi b ti per ilgas. Plk. K. Žukas rašo: „Kareiviai, o ypa  silpnesnio
proto bei išsilavinimo, mažai sugeba ilg pasakojim  klausyti. Ilgi pasakojimai grei iau va-
ro juos  snaudul , negu budrumo duoda. Jei pasakojimas turi b ti ilgas, reikia mokytojui
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atitinkamose vietose sustoti, svarbiausi pasakojimo mint konspektyviai pakartoti ir tik po
to t sti pasakojim “ [2, IV d., 449].

Klausin jimas – tai mokymo b das, kai mokytojas d sto nauj  medžiag pateikdamas
kareiviams klausimus ir reikalaudamas  juos atsakyti.

Šis b das mokant karius dažnai taikomas, nes skatina juos m styti. Kariai turi gali-
myb dažniau pareikšti savo nuomon , o mokytojas – pamatyti, kaip kareiviai j  supranta.
Naudinga retkar iais paaiškinti medžiag , kad kareiviai ilgai negaišt , kai neranda atsaky-
mo pateikt klausim .

Ta iau klausin jimo b das gali b ti naudingas tik tada, kai mokytojas pateikia taisy-
klingus klausimus.

Jei klausimas suformuluotas netaisyklingai, kareivis nesupras nei to klausimo esm s,
nei mokytojo keliam  tiksl . Tod l, „kada karininkas nemoka tinkamai statyti (užduoti) 
klausimus, geriau vartoti pasakojimo b d , kuriame išd styti visk paeiliui, o po to keliais
klausimais patikrinti, ar j kareiviai suprato“ [2, IV d., 449].

Anot K. Žuko, kad klausin jimo b das b t  tinkamai naudojamas, reikia paisyti ši
reikalavim :

1) klausimai turi b ti suformuluoti aiškiai ir taisyklinga kalba;
2) klausimai turi b ti trumpi ir konkret s: jei klausimo fraz  labai išt sta, karys gali

nesuprasti jo turinio;
3) klausimas turi b ti apibr žtas, t. y. tur ti tik vien , o ne kelis atsakymus: kai klau-

simas konkretus, kareivis žino, k  ir kaip atsakyti, o jei platus, reikalautis keli  atsakym ,
nežino, nuo ko prad ti, kaip atsakyti, ir painiojasi;

4) kad ,,nepamest “ svarbiausios d stymo minties, mokytojas privalo vengti nereika-
ling  arba nesvarbi klausim .

Atsakymai. K. Žukas teigia: „Atsakymas yra kareivio minties išd stymas žodžiais, tai 
svarbus mokymo elementas“ [2, IV d., 449]. Iš kario atsakymo galima spr sti, kaip jis supra-
to d styt  medžiag , kiek žini gijo. Pa iam kareiviui atsakymas irgi svarbus, nes skatina 
grei iau ir geriau išmokti medžiag .

Atsakymas, kaip kareivi  žini patikrinimo priemon , visuomet naudingas. Labai svar-
bu patikrinti Drausm s, Vidaus, gulos ir Lauko tarnybos statut  žinias.

Rikiuot s, veiksm  su ginklais ar gimnastikos pratybose nereikia reikalauti atsakym
žodžiu, pakanka, kad pratim kareiviai atlikt praktiškai.

Kareivi  atsakymai gali b ti nekonkret s ar neaišk s. Tai gali b ti ir nežinojimo žen-
klas, bet dažniausiai – nesugeb jimas savo mintis tiksliai išreikšti. Pastaruoju atveju pakan-
ka, kad mokytojas pats mintyse apsvarstyt kareivio atsakym , prireikus papildyt  arba
nurodyt , kad  klausim  atsakyt gabesni kariai.

Iš kareivi  negalima reikalauti, kad jie atsakymus išmokt  mintinai. Išimtis – raportai,
bet j  turi b ti kuo mažiau. Užtenka to, kad kareivis išmano klausimo esm , jo mintys yra
logiškos, žinios tvirtos ir aiškios. Iš to galima spr sti, kad jis gytas žinias sugeb s s kmingai
taikyti praktiškai. Norint sitikinti, kaip kareiviai suprato pamokos esm , reikia, kai mano-
ma, reikalauti pateikti pavyzdži .
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Plk. K. Žukas pastebi: „Didel  klaid  daro kai kurie mokom  kuop  vadai, kurie rei-
kalauja atmintinai žinoti kone visus statutus“ [2, IV d., 450].

Kareiv  reikia pratinti atsakin ti garsiai ir dr siai, kad kiti kareiviai gal t j  gird ti ir
mintyse apsvarstyti jo atsakym .

Negalima iš kareivio reikalauti atsakin ti per daug garsiai. Atsakin jan iojo balso
stiprumas turi priklausyti nuo auditorijos dydžio, taigi kalb ti reikia truput  garsiau negu
prastai.

Jei kareivis atsakin ja dr siai, tai rodo, kad jis pasitiki savimi, jo žinios yra tvirtos. Jei
atsakymas n ra tvirtas, mokytojas gali nurodyti  t  klausim  atsakyti kitam kareiviui arba
pateikti papildom klausim , kurie nukreipt j  teisinga linkme.

K. Žukas rašo:„D l kareivi  atsakymo reikia b ti atlaidiems ir kantriems. Labai blogai
daro tie viršininkai, kurie pyksta ir rodo didel  nepasitenkinim d l netikro atsakymo; dar
blogiau daro tie mokytojai, kurie iš netikro, nes moningo atsakymo ty iojasi ir net užgau-
lioja kareivius. Tokie mokytojai rodo, kaip jie mažai tinka kareivi  mokytojo vietai.

Kareivi  užgauliojimas ir panieka labai kareivius žeidžia, o tas jau tarnybai kenkia“
[2, IV d., 450].

Kai kareivis neatsako  užduot klausim , o tyli, priežastys gali b ti vairios. Gal klau-
simas kariui buvo pateiktas netinkamai? Reikia dar kart  klausim   suprantamiau suformu-
luoti. Jeigu priežastis neišmanymas, reikia paaiškinti, ko karys nesuprato, arba jam pad ti
 t  klausim  atsakyti. 

Ta iau gali b ti, kad pateikiamas klausimas atitinka kario sugeb jimus, ta iau jis vis
d lto neatsako. Priežastys taip pat gali b ti vairios: kareivio sumišimas, baim , nepasitik -
jimas savo j gomis, l tas m stymas, nemok jimas suformuluoti atsakymo. Tod l karinin-
kas, atsižvelgdamas  aplinkybes ir pasitelkdamas savo pedagogin patirt , turi nuspr sti,
kaip pasielgti.

Ta iau jei kareivis neatsako d l užsispyrimo, karininkas turi imtis tam tikr poveikio
priemoni , t.y. t  „ož  nulaužti“ [2, IV d., 450].

Plk. K. Žukas pla iai aprašo pasakojimo ir klausin jimo b d  taikymo principus atsi-
žvelgdamas  kari  turimas bendr sias žinias, g džius ir protinius geb jimus.

Šiandien Lietuvos kariuomen je panaš s reikalavimai keliami paskaitos ir mokomojo
pokalbio metodams.



76

Išvados

1. 1926 m. plk. K. Žuko parengta kari  mokymo metodika atitiko to meto reikalavi-
mus.

2. Pagrindin s mokymo taisykl s ir principai, kuriais vadovautasi tarpukario Lietuvoje,
ir šiandien yra labai panaš s, skiriasi tik terminologija.

3. Atsižvelgdami pakitus  kario ir karini  technologij  vaidmen  šiuolaikiniame m šy-
je, pirmenyb  teikdami kariui, kaip asmenybei ir individualybei, plk. K. Žuko metodik , jos
pagrindinius principus galime k rybiškai taikyti ir ši dien kariuomen je.

4. Atk rus Lietuvos kariuomen , joje pla iai taikoma kari  rengimo metodika, pa-
rengta pagal Danijos kari  rengimo pedagoginius principus. Esminis šios metodikos rei-
kalavimas – mokomi kariai turi b ti nuolat motyvuojami ir traukiami prasming  ir veiks-
ming  instruktoriaus ir kari , taip pat kari  tarpusavio bendradarbiavim . Tod l itin dideli
reikalavimai keliami visiems karininkams ir seržantams, kurie yra kari  vadai, aukl tojai ir
mokytojai.
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Oberst Konstantinas Žukas – Grundmethodik der Soldatenausbildung

Maj J. Bukas
General Jonas Žemaitis Militärakademie Litauen

Zusammenfassung

Der Oberst Konstantinas Žukas (1884-1962), der Lektor von den Kursen der oberen Offizieren
und Vytautas Magnus Militärschule ist ein von der Gründern der Militärpädagogik in Litauen in der
Zwischenkriegszeit. Nach der Wiederaufbau der Unabhängigkeit Litauen hat er aktiv in der Presse
mitgearbeitet. Er hat die Artikel auf dem Bereich der Militärpädagogik in der Zeitschrift „M s
žinynas“ [1] geschrieben.

In diesem Artikel wird mit der Methodik der Soldatenausbildung bekannt gemacht, die im Ar-
tikel „Die Eigenschaften der Militärpädagogik“ von dem Oberst Konstantinas Žukas dargestellt ist,
hiermit werden auch die kurze Vergleiche mit der heutigen Methodik der Soldatenausbildung in
Litauen angewiesen.
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KARINIO UGDYMO VAIDMUO IR KARININKO
IDEALAS TARPUKARIO LIETUVOJE

K stutis Mockus 
Klaip dos universiteto socialini  moksl
edukologijos krypties doktorantas

Anotacija

Straipsnyje analizuojamas kariuomen s ir karinio ugdymo vaidmuo tarpukario Lietuvoje (1918–
1940 m.). Aptariama vado asmenyb  kaip karinio ugdymo veiksnys.

vadas

Dar G. W. F. H gelis (1770–1835) suformulavo istorizmo princip  [4], pagal kur  kie-
kvienas mokslas vairiais aspektais turi b ti nagrin jamas ne tik dalykiškai, bet ir istoriškai.
Tai padeda išryškinti istorin s mokslo raidos gaires, atskleisti ryšius su vairiais reiškiniais
atsižvelgiant  atitinkamo laikotarpio ypatumus. D mesys istorinei patir iai ir vertyb ms
padeda ne tik atskleisti karinio ugdymo raidos Lietuvoje ištakas, tendencijas, t s , bet ir
žvelgti jos ir n dienos s sajas. Istorin  karinio ugdymo patirtis gali pasitarnauti kari  ren-

gimui tobulinti. Apib dinant krašto gynyb  kaip kult ros srit , remiamasi S. Šalkauskio
mintimi, kad „kult ra yra ta forma, kuria reiškiasi istorinis tautos gyvavimas. Be kult ros
negali b ti istorijos“ [2, 187]. Tod l savo tautos tradicij  išmanymas, j  t stinumo svarbos 
suvokimas turi reikšm s siekiant išlaikyti tautin  savitum . Prof. S. Šalkauskis [12] aptar
tautos individualumo, kaip jos gyvybingumo pagrindo, ryšius su iš šalies primetama kult ra.
Jo nuomone, tauta, nor dama išlaikyti vidin  ir išorin  atsparum , privalo tur ti brandži
tautin  savimon  ir tvirt kult rin pamat .

1918 m. atk rus Lietuvos valstyb , karininkijos branduol  sudar  Pirmojo pasaulinio
karo metais  karo mokyklas patek  ir jas baig  mokytojai, studentai ir kariai, kovose gij
daugiau ar mažiau patirties. V. Les ius nurodo, kad tarp karinink  buvo asmen , kuriems
Lietuvos nepriklausomyb s id ja buvo svetima, dažnas iš j  net nemok jo lietuviškai [7,
162]. Tod l kilo poreikis rengti Lietuvos nepriklausomyb s reikšm  suvokian ius, tautiškai 
ir pilietiškai susipratusius karininkus. Nemažai informacijos apie karinio ugdymo mokslo iš-
takas, sistemos suk rim  1918–1940 m. randama istoriniuose šaltiniuose. J  analiz  atsklei-
d , kad nagrin jamo laikotarpio mokslininkai, visuomen s veik jai, karininkai nemažai raš
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apie sudedam sias karinio ugdymo dalis. Karinio ugdymo problema buvo nagrin jama gana
vairiapusiškai. Karinis ugdymas Lietuvoje buvo suvokiamas kaip specifinis ir drauge labai

reikšmingas reiškinys. Tod l buvo kuriama karinio ugdymo sistema, grindžiama jau Lietuvo-
je sukaupta karinio ugdymo ir asmenine šios srities specialist patirtimi. Karinis ugdymas,
be to, buvo suprantamas kaip naujausi  užsienio šali  id j gyvendinimas Lietuvoje. 

Tarpukario Lietuvos spaudos analiz  rodo, kad, paskelbus Lietuvos nepriklausomy-
b  1918 m., imta labai dom tis karine tematika. Nemaža vairios apimties bei mokslin s
vert s straipsni , atsiminim kariuomen s organizavimo, tobulinimo, kari  aukl jimo bei
mokymo ir kitomis temomis paskelbta žurnaluose „Karys“, „Kardas“, „M s  žinynas“, lai-
kraštyje „Kariški  žodis“. Apie Lietuvos kariuomen  raš  ne tik žym s to meto visuomen s
veik jai V. Biržiška, M. Kavolis, V. Steponaitis, A. Smetona, S. Kymantait - iurlionien ,
bet ir karininkai K. Žukas, R. Radus-Zenkavi ius, J. Tomkus, J. Kraucevi ius ir kiti. Ta iau
šio laikotarpio medžiaga, susijusi su kariniu ugdymu, mažai tyrin ta.

Tad šio darbo tikslas – atskleisti kariuomen s vaidmen  ir karininko asmenyb s sam-
prat  nepriklausomoje Lietuvoje remiantis vairiomis spaudos publikacijomis.

Darbo uždaviniai:
1. parodyti kariuomen s vaidmen  tarpukario Lietuvoje;
2. atskleisti vado, kaip kari  ugdytojo, asmenyb s savybes;
3. aptarti vado pedagogin s kompetencijos ugdymo gaires tarpukario Lietuvoje.
Tyrimo metodai: istorinis aprašomasis, analiz s, abstrahavimo, apibendrinimo, sin-

tez s.

1. Karinio ugdymo ir kariuomen s vaidmuo 1918–1940 m. Lietuvoje

Karinio ugdymo istorijos žinios gali užkirsti keli  neigiamam poži riui  karines orga-
nizacijas, taip pat vairaus pob džio prieš jas nukreiptiems jud jimams. Antimilitarizmas
vertinamas vairiai, ta iau, nepriklausomos Lietuvos kariuomen s mjr. J. Lanskoronskio
teigimu, jei šalyje toks antimilitaristinis poži ris vyrauja, jis byloja apie tai, kad ta šalis
pradeda save neigti [6, 405]. Tod l tinkamas karo dalyk  supratimas sudaro s lygas de-
ramai vertinti karin  ugdym  ir suvokti jo esm . Karinis ugdymas yra bendrojo ugdymo
dalis, siekianti išaukl ti dor  žmog , stiprios dvasios, mokant  ginti T vyn . Demokrati-
n je valstyb je kiekvienas asmuo yra laisvas pilietis. Tokios valstyb s kariuomen pagr sta
teisingai suprasta laisve.

XX. a. pr. kpt. J. Tomkus demokratin s valstyb s kariuomen  apib dino kaip visos
tautos valios vykdytoj , kuri kartu yra ir savita visos tautos mokytoja. Kariuomen , kaip
institucija, gindama visos tautos interesus, nuobodžias mechanišk  treniruo i  kareivines
tur t paversti tautos aukl jimo r mais. Demokratin s visuomen s kariuomen  taip pat
rengiama, kad pad t tvirtinti valstyb je demokratij . Pagrindinis principas, kuriuo joje
vadovaujamasi, – s moningas drausmingumas, kuris turi b ti išugdytas [18, 267]. Jei kariuo-
men  sugeb s išaukl ti piliet , gebant  stoti už krašto laisv , jei išmokys protingai naudotis
ginklu kovoje, tai tauta sugeb s b ti stipri ir apsisaugoti nuo nutaut jimo ar išnykimo.
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Svarbus ugdymo kariuomen je tikslas ir uždaviniai – parengti kar kaip s moning  ir
susipratus piliet [18, 270]. Tai rodo ugdymo uždavini  kryptingum . Pilietis bus s monin-
gas tada, kai jausis tautos dalis, supras tautos tikslus, mok s neatsisakydamas asmenini
interes  suprasti ir tautos interesus. Toks karys vienodai pasiaukodamas gins savo krašt  ne 
tik ginkluotoje kovoje, bet ir kiekvienu atveju taikiu metu.

Kpt. J. Tomkaus nuomone, kariuomen  stipryb s turi semtis iš ginamos tautos istori-
jos ir kult ros. Tauta gali didžiuotis savo dvasine kult ra, nes joje gl di tikroji galia. Taigi 
demokratin s valstyb s kariuomen , siekdama tapti visuotinio tautos fizinio, dvasinio, pro-
tinio ir karinio ugdymo mokykla, kelia šiuos pagrindinius uždavinius:

1. Pirma, išaukl ti kiekvien  piliet  patriotizmo dvasia [18, 272]. Tautiškai subren-
dusi kariuomen , karštos T vyn s meil s kv pta, gali s kmingai grumtis su priešu. Kur 
viešpatauja meil , ten nestinga ir pasiryžimo; jei meil s nebus, vyraus tik mechaniška j ga,
kuriai, sulaukus vieno kito sm gio, neliks kitos išeities kaip tik pasiduoti priešui. Tod l
kariuomenei, atstovaujan iai visos tautos interesams, vis pirma keliama užduotis tapti
tautinio s moningumo mokykla, kad ia atvyk s karys gaut pakankamai žini , o atlik s
tarnyb , b t  kupinas karštos meil s T vynei, jaust  stiprius ryšius su gimtuoju kraštu.

2. Antrasis uždavinys, anot kpt. J. Tomkaus, – mok jimas paklusti savo vadams [18,
273], kuriems pavesti krašto apsaugos reikalai. Jeigu s moninga drausm  ir klusnumas su-
vokiamas kaip subrendusios demokratin s visuomen s pamatas, šiai drausmei ir klusnumui
kariuomen je skiriamas didesnis vaidmuo. Pabr žiama, kad kiekvienas bendras darbas iš j
atliekan i  asmen  reikalauja drausmingumo, nes n  viena organizacija, taip pat ir kariuo-
men , be s moningos drausm s yra ne kas kita, kaip dirbtinai sukurtas k nas, kuriam suar-
dyti nereikia ypating pastang . Akcentuojama organizuota veikla, kaip b tina s kmingo
darbo s lyga. Be to, pažymima, kad kuo daugiau demokratin je visuomen je atsiras vairi
kult ros ir visuomenini  organizacij , draugij , tuo labiau stipr s tauta, tuo ji bus lanks-
tesn . Taigi aišk ja, kad impulsas, skatinantis burtis  organizacijas, draugijas ir asociacijas,
priklauso nuo s moningos drausm s, kaip tvark  visuomen je lemian ios j gos, suvokimo.
Tod l kariuomenei keliamas uždavinys b ti s moningos drausm s mokykla, kurioje tautos
nariai gaut  žini  apie svarb  valstybinio ir visuomeninio gyvenimo veiksn .

3. Dar viena demokratin s valstyb s keliama užduotis – išugdyti pilie iams b tinus
ir svarbius visuomeniškumo, solidarumo ir draugiškumo jausmus, – rašo kpt. J. Tomkus 
[18, 273]. Šis akcentas rodo, kad visuomeniškumo jausm  jis suprato kaip tautos vienyb s ir
bendr jos sieki laid .

4. Ketvirtasis uždavinys – profesinis tobul jimas [18, 274]. J  keliant pabr žiama, kad 
tarnyba kariuomen je neatriboja kario nuo jo profesijos.

Laisvu laiku karys gal jo tobulinti profesinius geb jimus ar mokytis kokio nors amato.
Tod l kariuomen  tur jo tapti darbo mokykla, kad kiekvienas pilietis ne tik gyt karybos
žini , bet ir stiprint  iki tarnybos tur tus veiklos g džius.

Taigi šie kpt. J. Tomkaus suformuluoti uždaviniai išreiškia jo nuostat , kad demokrati-
n s valstyb s kariuomen  turi atlikti reikšming  vaidmen  – išugdyti visapusiškai subrendu-
s kar  – piliet , kuriam šalies gerov  b t  aukš iausias tikslas, jo gyvenimo idealas.
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2. Vado asmenyb  – svarbus karinio ugdymo veiksnys

Istorija liudija, kad savo gabumais ir asmenyb s savyb mis išgars j  asmenys gyja tok
autoritet , kad j  vardais pradedamos vadinti tam tikros epochos ar bent toki  asmen
neužmiršta tos tautos, o kartais ir viso pasaulio, žmon s. Lietuvoje tokia asmenyb  buvo
Vytautas Didysis. Geriau suprasti vado asmenyb s tak  tautai, valstybei ir kariams padeda
tautos suklest jimo tam tikroje epochoje priežas i  analiz . Lietuvos istorijoje buvo nema-
žai žymi  karvedži (Mindaugas, Vytautas ir kit ), kurie savo pastangomis Lietuv  suk r
kaip vien  galingiausi  Europos valstybi .

1918 m. po ilgos vergijos atgimusi Lietuva išk l  tiksl  – sukurti stipri  valstyb . Teisin-
gai suprasta istorin patirtis ilgainiui suformavo poži r , kad tik stiprios asmenyb s sugeba
nuveikti didelius darbus. T vyn s labui j  vedama tauta eina pažangos keliu ir kuria savo
kult r , šviesi  ateit .

Plk. ltn. A. R klai io teigimu, vado asmenyb s reikšm labai didel , nes jis moko, aukl ja
ir veda  kautynes savo karius [9, 663]. Tad nepriklausomoje Lietuvoje nat raliai iškilo uždavi-
nys – sukurti vado asmenyb s model  ir ieškoti karininko asmenyb s ugdymo priemoni .

Susidom jim  vado asmenybe tarpukario Lietuvoje atskleidžia spaudoje nagrin tas
klausimas: vadas – profesija ar pašaukimas? Kpt. Mackevi iaus teigimu, karininko veikla
nagrin jamu laikotarpiu buvo suprantama kaip pašaukimas, o ne profesija. Plk. ltn. A. R -
klai io pateiktame karininko apib dinime galima išskirti šias b tinas vado asmenyb s savy-
bes ir privalumus: pilietiškum , dor , teisingum , valingum , pasitik jim  ir sveikat . Tad
geras vadas turi nuolat galvoti apie savo pašaukim  ir ugdyti min tas savybes.

Vado asmenyb  buvo apib dinama ir kitu poži riu, pagal tai, kaip jis suvokia savo pa-
šaukim . Kari  s moningumo lygis labai priklaus  nuo to, ar vadai supranta, kad j  veiklos
tikslas – ne tik techniškai parengti karius, bet ir morališkai juos aukl ti [9, 662]. 1918–1940
m. buvo laikomasi nuomon s, kad moralumo negalima išugdyti nei sakymais, nei bausm -
mis, nei muštru. Moraliniam kari  aukl jimui kariuomen je didžiausi tak  tur jo vado
asmenyb . Tod l neatsitiktinai vad  ugdymui ir kariniam rengimui Lietuvoje buvo skiria-
mas ypatingas d mesys.

Pasirinkt  šaltini  analiz  atskleid , kad aukl jamasis vado poveikis tiesiogiai priklau-
so nuo jo poži rio  savo pareigas. Pažymima, kad kari  aukl jimui teigiam tak  dar  tik
tie vadai, kurie steng si ne vien kalb ti, bet ir veikti, kurie nor jo ir sugeb jo  savo darb
d ti vis  savo siel . Karininkai, kurie  dalin  at jo ne d l to, kad formaliai atlikt pareigas,

ne d l to, kad gaut  aukštesn laipsn , o kad ne tik patys tinkamai pasirengt  tarnybai, bet
ir prisid t prie viso dalinio pasirengimo, buvo labai gerbiami.

Mjr. J. Lanskoronskio teigimu, vado asmenybei neigiam tak  tur jo s moninga ar
nes moninga neigiam  vado savybi  raiška. Tod l vadams buvo rekomenduojama saviana-
liz . Tarpukario Lietuvos karininkas B. Štencelis nurodo, kad toki  vad , kurie nesir pino
savianalize ir saviugda, nesisteng  tobul ti, buvo [14, 396]. Tokie vadai man  visk  suprant ,
visk  žin , galvojo, kad jiems belieka tik r pintis, kaip kitus mokyti ir aukl ti. Šiai problemai
spr sti buvo organizuojami kursai, min tas klausimas analizuojamas karin je spaudoje.
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Aptariant vado asmenyb s savybes tikslinga kiekvien  apib dinti išsamiau. Vado as-
menyb s, kaip ugdymo veiksnio, problem  analizavo J. Lanskoronskis (1924), K. Žukas 
(1926), L. Goigingeris (1929), Mackevi ius (1938), A. R klaitis (1938), J. Šepetys (1939). 
Jie vado asmenyb s modelyje išskyr : atsakomyb s jausm , emocin  stabilum , savikon-
trol , takt , pasitik jim , geb jim  bendrauti su pavaldiniais.

Atsakomyb . Tarpukario Lietuvoje keliamas reikalavimas vadui tur ti stipr  atsako-
myb s jausm , nes be jo ne manoma s kmingai vadovauti. Kalbama apie visybin  atsako-
myb , t.y. atsakomyb  ne tik viršininkams, bet ir tautai, valstybei ir pavaldiniams, kuriuos
buvo pavesta mokyti ir aukl ti. K. Žukas pažymi, kad be tokio atsakomyb s supratimo visa 
vado veikla b t  tik formalus pareig  atlikimas, o tai daro neigiam tak  vado autoritetui
[21, 71]. Atsakomyb s supratimas ir jos gyvendinimas, deramas pareig  atlikimas, t. y. savo
gyvenimo susiejimas su vadovaujamo dalinio gyvenimu, kompensuoja vado nepakankam
taktin pasirengim . Toks vadas, karininko Mackevi iaus nuomone, yra daug naudingesnis 
už puik  taktik , kuris  vadovavim  ži ri tik kaip priemon  siekti karjeros. Analizuojamu
laikotarpiu neigiamai vertinamas vadas, kuris nesir pino dalinio gyvenimu, vienašališkai
reagavo ar apskritai nereagavo  savo dalinio s kmes ir nes kmes, kuris nor jo b ti geras
vadas tik viršinink  akyse [8, 720]. Pagrindine vado taisykle L. Goingeris laik  atsakomyb
už savo dalinio parengim  ir jo aukl jim , už savo kari  likim , taip pat už savo veiksmus 
[3, 398]. Tai reiškia, kad atsakomyb s jausmas vad  moraliai pareigojo savo t vyn s ir vals-
tyb s labui ištverti sunkumus, negail ti darbo ir savo gyvyb s.

Emocinis stabilumas. Ši savyb  reiškia, jog net sunkiausiomis akimirkomis vadas turi 
išlikti ramus, nes jis visada turi b ti pavyzdys savo pavaldiniams. Emocinio stabilumo užda-
vinys pareigojo neigiamas asmenyb s savybes s moningai ir nuolat slopinti [9, 662]. Vado 
sugeb jimas ramiai m styti ir reaguoti palankias ar nepalankias situacijas buvo ypa  su-
reikšmintas kaip svarbi s lyga darant teisingus sprendimus. Ne mažiau reikšmingu veiksniu
emocinis karininko stabilumas laikomas ir kari dvasinei darnai užtikrinti. Dvasin  ramy-
b  ir tokios vidin s b senos reiškimasis buvo interpretuojamas ne tik kaip dorovinio, bet
ir kaip etinio aukl jimo priemon . Jeigu vadui nepavyksta išsiugdyti emocinio stabilumo,
vado statusas pareigoja savo neigiamas emocijas slopinti, kad j  nepajust pavaldiniai. Iš
vado buvo reikalaujama nekelti balso, negestikuliuoti rankomis, nekeisti veido mimikos,
nedaryti staigi  judesi  ir pan. Užpl dus neigiamiems jausmams, buvo rekomenduojama
pab ti vienam [21, 70].

Savikontrol – tai priemon  baim s jausmui slopinti. Žmoni , kurie be baim s jausmo
eit  kautynes, n ra, nes kiekvienas žmogus d l fiziologini  ir psichologini priežas i  turi
gimt  mirties baim s jausm , ir jeigu jis paaukoja savo gyvyb , tai tik d l to, kad yra stipri

asmenyb [9, 664]. Savikontrol padeda susivaldyti taip, kad baim s jausmas išnyksta [5,
43]. Tad vadas, geb s susivaldyti ir sunkiausiomis aplinkyb mis, laikomas karžygiu.

Taktas. Vado taktiškum  atskleidžia balso tonas, veido mimika, laikysena, jo santykiai
su valdiniais ir viršininkais. Taktiškumo esm  – geb jimas atlikti savo pareigas neužgaunant
kito jausm  ir sitikinim . Vado netaktiškumas, A. R klai io nuomone, pasireiškia šiurkš-
tumu [9, 664]. Vad  šiurkštumas, be abejo, buvo laikomas neigiamu bruožu.
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Pasitik jimas. Ši savyb  buvo siejama su vado pavyzdžio pavaldiniams raiška: vado
pasitik jimas savimi lemia ir kari pasitik jim  vadu: nedr s , neryžting  ir vadovauti ne-
sugebant  vad  valdiniai greitai pastebi, juo nepasitiki, o kautyn se juos valdo baim  ir
ištikus mažiausiai nes kmei kyla panika [13, 384].

Bendravimas. Bendravimas su kariais buvo suprantamas kaip svarbi s kmingo va-
dovavimo s lyga. Tarpukario Lietuvoje vyravo nuomon , kad vadas turi geb ti pasirink-
ti bendravimo ir bendradarbiavimo metodus geriems santykiams palaikyti, o ne griebtis
prievartos. Pulkininkas leitenantas A. R klaitis skyr  tris netinkamo bendravimo Lietuvos
kariuomen je priežastis:

1. Nepakankamai intensyvus vad  ir kareivi  bendravimas.
2. Vad  apsiribojimas sakymais ir nurodymais.
3. Pasitik jimo bei tarpusavio supratimo tarp kari  ir vad  tr kumas [9, 667].
Kad b t  to išvengta, A. R klaitis vadams patar daugiau d mesio skirti kariams, do-

m tis j  vidiniu gyvenimu, geriau juos pažinti, išklausyti, kartu su jais leisti laisvalaik , t.y.
leisti pajusti, kad vadui jie yra svarb s, taktiškai su jais elgtis.

Visuomen  reikalavo, kad vadai neatsilikt  nuo gyvenimo tempo, visada taikyt si prie
susiklos iusi  aplinkybi . „Visuomen  nori karininkus matyti, su jais kartu gyventi, ben-
drai veikti – matyti j  darbo rezultatus, bendrauti su jais, pažinti juos, pripažinti j  vert  ir
jais pasitik ti. Visuomen  turi matyti, kad vadai iš tikr j  yra stiprios asmenyb s“ [6, 401].
Tod l karininkas visuomenei tur jo b ti sektinas pavyzdys, taktiškumu imponuoti aplinki-
niams, b ti atidus žmon ms, jais dom tis ir siklausyti  tai, kas jam sakoma.

Buvo domimasi karinink  blaivyb s ir j  šeimyninio gyvenimo klausimais, nes ši pa-
reig n  gyvenimo b das tur jo b ti pavyzdingas. Laisvalaikiu karininkai buvo raginami
lankytis kult ros staigose, skaityti knygas, sportuoti, pl sti savo akirat , žinias, tvirt ti dva-
siškai, fiziškai ir taip prisid ti prie Lietuvos visuomen s kult rinimo. Karininkas, kaip šalies
pilietis, tur jo atlikti itin reikšming  socialin  vaidmen : puikiai atliekantis savo pareigas as-
muo k l  kariuomen s autoritet , formavo teigiam poži r  karo tarnyb . Mjr. R. B roko
teigimu, karininkas tur jo b ti ne tik kari , bet ir vis  visuomen s sluoksni  aukl tojas.

Taigi d mesys vado asmenybei rodo, koks svarbus yra jo vaidmuo ne tik kariuomen je,
bet ir visos tautos gyvenime. Karininkas buvo laikomas visuomen s šviet ju, sektinu pavyz-
džiu. Tod l neatsitiktinai vado asmenybei buvo skiriamas ypatingas d mesys.

3. Vado pedagogin s kompetencijos ugdymas

Lietuvoje nepriklausomyb s pradžioje pedagoginis vado rengimas buvo gana sunkiai
gyvendinamas uždavinys. Nors karinink  rengimui keliami pedagoginiai reikalavimai buvo

išd styti kariuomen s statutuose, ta iau apie kari  aukl jim  ir mokym  juose mažai užsi-
menama. Pedagogini  ir metodini  žini  ir mokom j leidini  apie kari  mokym  ir kovin
rengim  nepakako. Žini  tr kum  l m  tai, kad karininkams karo mokykloje pedagogi-
ni  žini  iš viso nebuvo teikiama, o Aukštuosiuose karinink kursuose ir Aukštojoje karo
mokykloje, tr kstant laiko, aukl jimo klausimai buvo nagrin jami nepakankamai. Karo
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pedagogika kaip dalykas nebuvo d stoma ir Rusijos karo mokyklose. Tai buvo pagrindi-
n priežastis, d l ko Lietuvos karininkai ugdom j  darb  dirbdavo netur dami specialaus
pedagoginio pasirengimo, intuityviai. Nepriklausomyb s pradžioje Lietuvos kariuomen je
mokymas vyko taikant Belo-Lankasterio metod , ta iau jis, V. Biržiškos nuomone, buvo 
neveiksmingas [2, 44]. Empirini  žini , anot K. Žuko, nepakako. Norint b ti geram peda-
gogui, reik jo b ti valdžius kari  mokymo ir aukl jimo metodus, išmanyti kario psicho-
logij  ir juos visapusiškai pažinti [19, 254]. V. Biržiška pirmasis pasteb jo, kad vadams su-
teiktos pedagogikos žinios padidint j darbo veiksmingum [1, 44]. Tod l iškilo b tinyb
karininkus mokyti karo pedagogikos.

K. Žuko ir V. Biržiškos darbai rodo, kad karo pedagogika, kaip pedagogikos mokslo 
šaka, Lietuvoje prad jo formuotis tik XX a. pradžioje. Ji apima protin , fizin , karin  tech-
nin  ir moralin kari  ugdym [19, 253].

Karinink pedagoginio pasirengimo spragos reikalavo atkreipti d mes  j pedagogi-
n s kompetencijos ugdym . Manyta, kad vado pedagogin pasirengim  sudaro teorinis ka-
reivi  mokymo ir aukl jimo pagrind  išmanymas ir geb jimas tas žinias taikyti praktiškai.
Karo pedagogikos k r jai tarpukario Lietuvoje teig , kad ypating  d mes  vadas pedagogi-
n je veikloje privalo skirti moraliniam kari  aukl jimui.

Karo pedagogika, kaip ir bendroji pedagogika, buvo grindžiama psichologija, etika ir
fiziologija [22, 253]. Manyta, kad vadas ugdydamas daryt daug klaid , jeigu netur t  žini
apie kari  dvasin  b sen (psichologij ), apie j  priedermes (etik ) ir organizmo funkcijas
(fiziologij ). Ta iau ši  žini , K. Žuko nuomone, karo pedagogikai per maža. K. Žukas
išple ia karo pedagogikos samprat . Jo nuomone, karo pedagogika – tai ir psichologija (ka-
rio psichologija), kari  aukl jimas (kario etika, karinio ugdymo metodika), kari  mokymas
(mokymo pagrindai) bei karininko asmenyb s pažinimas [19, 315].

Remiantis tarpukario Lietuvoje paplitusiu teiginiu, kad „kariuomen  yra tautos mo-
kykla“ [17, 272], galima sakyti, kad karininkas vis pirma yra pedagogas. Bet pedagogu
jis buvo vadinamas ne tod l, kad tur jo pašaukim  šiai veiklai, bet d l to, kad jam buvo
pavesta atlikti suaugusi j  ugdytojo funkcijas. Literat ros analiz  rodo, kad, traukus karo
pedagogikos kurs  karininkus rengian i  ugdymo institucij programas, tur jo patobul ti
ne tik kari , bet ir vad  rengimo procesas, kai jie save suvokt kaip pedagogus. Ugdom j
funkcij sis moninimas, vis  socialini  vaidmen prisi mimas pareigot  karininkus visa-
da išlikti pedagogais.

Karo pedagogika vadams leist  geriau sis moninti, koks ugdymas yra tinkamiausias. 
Remdamiesi karo pedagogikos žiniomis, karininkai tinkama linkme kreipt  kario gabum
pl tr , taurint jausmus, pad t gyti karybos žini , ugdyt  iniciatyvum , narsum , pasiryži-
m , pastovum , punktualum , pasiaukojim  bei kitas savybes, reikalingas netik tose situaci-
jose. Siekiant ugdymo idealo, kariams buvo padedama slopinti savybes, kurios trukd  atlikti 
pagrindines j  funkcijas: m stymo bei veiksm  l tum , silpn  savisaugos instinkt , gresian io 
pavojaus pervertinim , nesavarankiškum , padidint jautrum , perd t  netik tum  baim .

Kar  K. Žukas suvok  kaip žmog , mokant  toki  veiksm , sis moninus  tokias id jas,
išsiugdžius  valios savybes bei jausmus, kurie reikalingi kautyn se, ir gebant pasipriešinti



85

tiems veiksniams, kurie neigiamai veikia kario asmenyb [23, 440]. Rengdami karius, va-
dai tur jo laikytis pagrindin s karinio rengimo taisykl s, kuri reikalauja „mok ti ir mok ti
mokyti“ [15, 29]. Ugdymas, kuris nesiremia šia pagrindine karinio rengimo taisykle, buvo
laikomas neteisingu, nes tada kariai rengiami nes kmingiems karo veiksmams, kurie maži-
na pergal s ir didina pralaim jimo tikimyb .

Tarpukario Lietuvos literat roje pateikti pavyzdžiai rodo, kad karininkai buvo ragina-
mi suprasti pedagoginio darbo reikšm , dirbti k rybiškai. Buvo suvokiama, kad karius ugdo
ne tik vadai, bet ir visa kareivini  aplinka. Ugdomas vad k rybiškumas tur jo pasireikšti
ir tuo, kad pageidaujamas kario elgesys b t  skatinamas ne tik formaliais apdovanojimais
(pad ka ir pagyrimo raštu, teikiamu prieš vis  rikiuot , atostogomis, dovanomis, paaukšti-
nimu tarnyboje, rekomendacijomis suteikti aukštesn  laipsn , garb s ženkleliais bei meda-
liais), bet ir nuoširdžiu bendravimu bei kitomis skatinimo formomis.

Taigi vado pedagoginei kompetencijai ugdyti buvo skiriama daug d mesio. Kariams
keliamas ugdymo tikslas – išsiugdyti tvirt  b d  ir tobulinti siel  – reišk , kad karininkas
turi b ti ne tik karo technikos žinovas, bet – svarbiausia – karini  tradicij  ir tautos mo-
ralini princip  skleid jas [2, 52]. Šis tikslas rodo, kad kariuomen  r pinosi ne tik koviniu
kari  rengimu, bet ir moraliniu j  aukl jimu.

Siekiant, kad kariuomenei vadovaut  kompetentingi vadai, ypatingas d mesys buvo
skiriamas vado asmenybei. Karininkas buvo apib dinamas kaip visos tautos šviet jas. Šis
vaidmuo pareigojo vadus b ti ne tik karo technikos žinovais, bet ir tautos karini  tradicij
ir tautin s moral s puosel tojais.

Išvados

1. Tarpukario Lietuvoje karinio ugdymo veik jai buvo susipažin  su vairiomis kon-
cepcijomis. Tai leido geriau suprasti karinio ugdymo problemas, numatyti jo turin , tiks-
lus, uždavinius, valdyti pat proces . Tai rodo, kad 1918–1940 m. karinio rengimo metu
buvo analizuojama kovotojo psichologija, pabr žiama kario dvasin  stipryb  ir gyn jo
savybi  ugdymo svarba. Kariuomen  buvo suprantama kaip institucija, kurios gyvenime
dalyvauja visa tauta. Ryškus siekis ugdyti tokias protines, fizines bei moralines savybes,
be kuri  negalima tautos raida ir taikos metu. Tarpukario Lietuvoje kariuomen  atliko
reikšming  edukacin  vaidmen  – ji buvo ne tik karinio rengimo mokykla, bet ir visaver io
žmogaus ugdytoja.

2. Ugdant Lietuvos karininkij  buvo siekiama pagrindinio tikslo – parengti kompe-
tentingus karininkus. Rengiant vadus ypatingas d mesys buvo skiriamas vado asmenybei.
Karininkas buvo apib dinamas kaip visos tautos šviet jas. Šis vaidmuo pareigojo vadus
tapti ne tik karo technikos žinovais, bet ir tautos karini  tradicij  bei tautin s moral s puo-
sel tojais. Tarpukario Lietuvoje buvo gerai suprantama visuomen s ir kariuomen s ben-
dradarbiavimo reikšm  ir nuolat tobulinama karinio rengimo sistema.
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The Role of Military Training and the Ideal of the Military Officer in Interwar Lithuania
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Summary

The army of interwar Lithuania was understood as the institution where all nation  participate in
its life. A clear objective in the army was to train such mental, physical and moral human features,
without which the development of the nation even in peace time is not possible. In interwar Lithuania
the democratic army performed a meaningful educational role – it was not only a forge of military
training, but also an educator of a full- fledged person, a guarantee of freedom and safety of the na-
tion.   Preparing officers in Lithuania the main purpose which was pursued was to prepare qualified
officers. The particular attention while preparing officers was paid to the personality of the leader.
The officer was described as the torchbearer of the whole nation. This role committed leaders to
be not only judges of military technique but also  cherishers of the nation’s military traditions and
national morality. The meaning of collaboration between the community and the army was very well
appreciated in interwar Lithuania and the system of military training was constantly improved.
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KAREIVI ŠVIETIMAS LIETUVOS
KARIUOMEN JE PIRMAJAME JOS GYVAVIMO 

DEŠIMTMETYJE (1919–1929 M.)

Kar. Ignas V žys,
kar. Remigijus Zavackis
Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademija

Anotacija

Lietuvai atgavus Nepriklausomyb , pad tis kariuomen je buvo itin sud tinga. Kari  išsilavi-
nimo lygis buvo labai žemas: daug j  nemok jo lietuviškai nei kalb ti, nei skaityti, nei rašyti. Tod l
aukš iausioji kariuomen s vadovyb , siekdama šviesti kareivius, m si ryžting  veiksm . Privaloma
tvarka jie daliniuose buvo mokomi, buvo kurta bibliotek , skaitykl , steigta b reli , imtasi daugelio
kit priemoni  bendram kari  kult ros ir išsilavinimo lygiui pakelti. Daug jaunuoli  kariuomen je
pirm kart  sužinodavo apie radij , gal davo gauti naujausi literat ros ir periodin s spaudos leidi-
ni , v liau tur jo galimyb pamatyti film . Lietuvos kariuomen neš didžiul  ind l keliant m s
šalies ekonomikos ir kult ros lyg , taip pat ji daug nuveik pl tojant demokratij , skatinant pilietiš-
kum  ir lietuvi  tautos s mon jim .

vadas

Lietuvos istorijoje b ta nemažai pakilim  ir nuosmuki . Ne kart lietuviams teko ginti
savo valstyb  ir jos laisv  nuo prieš . Ši kova niekada nesibaigia. Kovoti tenka ne vien gin-
klu, bet ir ekonominiais, politiniais bei kitais b dais. Šiandien negalime pamiršti žmoni ,
prisid jusi  siekiant amžinojo m s  tikslo – Nepriklausomyb s – ir pad jusi  j  išsaugoti.

Nuo XVIII a. pabaigos iki XX a. pradžios Lietuva buvo sudedamoji Rusijos imperijos
dalis. Lietuviai band  sukilimais išsikovoti Laisv , ta iau šie bandymai b davo užgesinami 
j pa i  krauju. Rusijos valdžia steng si m s  taut paversti tamsia ir paklusnia žmoni
mase. Ta iau ne visi lietuviai pasidav klastingiems Rusijos k slams. Garbinga praeitis ir di-
džiul  meil  savo kraštui neleido nurimti, neleido nuleisti rank , neleido steb ti, kaip ž va
milžin  tauta, tiek kraujo praliejusi d l savo mišk , d l savo lauk , d l savo laisv s! Iškil s
visuomen s veik jai, pasinaudodami palankia tarptautine situacija, 1918 met  vasario 18
dien paskelb , kad Lietuva v l tampa nepriklausoma ir laisva valstybe.

Lietuvos situacija tikrai nebuvo paprasta. Buvo daug abejoni , ar iš viso m s  šaliai 
reikalinga Nepriklausomyb . Be to, reik jo pertvarkyti visas valstyb s gyvenimo sritis, nes 
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senoji sistema buvo pagr sta Rusijos, kur niekas nesisteng  r pintis žmoni  gerove, valia. O
juk Europ  dar drebino Pirmasis pasaulinis karas! Lietuvos teritorijoje karaliavo tai vokie i ,
tai lenk , tai rus kariuomen s. Tod l T vyn s ginti buvo kvie iami visi šalies gyventojai, ne-
abejingi savo krašto likimui. Teko ginklu kovoti tiek su lenkais, tiek su bolševikais, tiek su ber-
montininkais. 1919 met  birželio 5 dien  Lietuvos kariuomen je tarnavo per 50 t kst. kari .

Šio pranešimo objektas – švietimo sistema Lietuvos kariuomen je.
Pranešimo tikslas – atskleisti ir vertinti kariuomen s vaidmen  keliant šalies kult ros

lyg  tarpukario metais. Pranešimas parengtas remiantis prof. habil. dr. Algirdo Ažubalio ir
kpt. Rolandos Kazlauskait s-Markelien s darbais ir kitais šaltiniais.

1.  Mokymo organizavimas kariuomen je

Koks buvo išsimokslinimo lygis, kai buvo prad ta kurti Lietuvos kariuomen ? Štai k
raš  mjr. S. Kuizinas: ,,Pirm j  m s  savanori  eil sna pateko gan didelis nuošimtis paliku-
si  mokyklos suol  moksleivi . Kadangi jie jau buvo sp j  moksl pamyl ti, tai ir sunkiau-
siomis karo aplinkyb mis steng si savo žini  lobyn  dar labiau praturtinti. Ta iau tas kilnus
jaunimas nepamiršo ir mažiau moksling  ar bemoksli  broli , dalindamasis su jais žiniomis
<…>. Tad dažnai buvo atsitikim , kad vos tik kiek šautuv , kulkosvaidži  ir patrank  mu-
zikai aprimus, šviesesnieji tuoj m si šalia j  apkasuose ki tan ius draugus mokyti skaityti,
rašyti ar šiaip prieinamoj formoj teikti žini  iš vairi  mokslo sri i “ [2, 194; 4, 584].

1919 m. prie Krašto apsaugos ministerijos steigiama Literat ros dalis, kuri, be kit
užduo i , tur jo organizuoti kareivi  švietimo darb . Kiek v liau ji buvo pavadinta Li-
terat ros skyriumi. 1920 m. jame buvo kurta atskira Kariuomen s kult ros ir švietimo
sekcija [2, 194]. Šios organizacijos jau nuo pat pradži m si darbo.  front  buvo siun iami
laikraš iai, knygel s ir kitokie leidinukai. Karo lauko ligonin ms buvo sukomplektuotos
mažos bibliotek l s. 1920 m. buvo suformuluoti kult ros ir švietimo tikslai:

1. stengtis, kad kariuomen je nelikt  ne vieno beraš io;
2. suteikti kareiviams bendr , plat , visapus  kult rin  ir pilietin  išsilavinim ;
3. objektyviai atsakyti  visus kareiviams r pimus klausimus, taip užkertant keli ka-

riuomen  ardan iai agitacijai – tam b tinai buvo reikalingas bendrasis kult rinis lavinimas
[2, 194].

 kariuomen s švietimo darb  aktyviai sitrauk  žinomi visuomen s veik jai: K. Pe-
trauskas – dainininkas, S. Šimkus – kompozitorius, K. Binkis – poetas, S. Kymantait - iur-
lionien  – rašytoja, J. Vabalas-Gudaitis – psichologas, V. Kr v -Mickevi ius – rašytojas, taip
pat daugelis kit .

Kariuomen s vadas gen. Silvestras Žukauskas savo sakyme 1920 m. nurod  visose ka-
riuomen s dalyse po 1 val. per dien privalomai mokyti skaityti ir rašyti, t.y. vesti bendr j
lavinim , steigti knygyn li [2, 195].

Kaip vykdomas šis nurodymas, griežtai kontroliavo kariuomen s vadovyb . Kariuome-
n s dalyse buvo paskirti atsakingi karininkai, kurie tur jo r pintis visais su kari  mokymu
susijusiais reikalais. 
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1920 m. kovo 9 d. karinink , atsaking  už kult ros ir švietimo darb daliniuose, su-
važiavime buvo nutarta švie iam j  darb  dirbti kareivi  mokyklose, klubuose, kuriuose
buvo rengtos skaityklos ir bibliotekos, taip pat organizuoti ekskursijas, gegužines, sporto
renginius ir kt. [2, 196].

2. Mokymo programa kareiviams naujokams

Tais pa iais metais (1920 m.) buvo sudaryta speciali komisija, kuri tur jo parengti be-
raš i  kari  (analfabet ) mokymo program . Komisij  sudar  psichologas J. Vabalas-Gu-
daitis, pedagogai ir visuomen s šviet jai A. Vireli nas ir A. Vokietaitis. Ši grup pareng
program , kuri dar ne kart  buvo taisyta ir galutinai parengta tik 1926 metais.

Susipažinkime su šia programa.
Lietuvi  kalba. Skaitymas ir rašymas. Ab c l . Raidži  rašyba. Žodžiai, sudaryti iš ats-

kir  raidži . Žodži  rašymas. Skaitymas. Lengvo turinio k rinukai. Lietuvos himnas.
Gramatika. Garsai ir raid s. Didži j  ir maž j  raidži  vartojimas. Lengvi pratimai.

(Ilgiau tarnavusiems ir labiau išsilavinusiems „seniesiems“ kareiviams buvo skirtos sunkes-
n s temos ir uždaviniai.)

Aritmetika. Skai iai, veiksmai su skai iais iki 10, ženklai ,,+” ir ,,-“, veiksmai su skai-
iais iki 100, dalyba ir daugyba. („Senesniesiems“ kariams skai iai buvo didesni ir uždavi-

niai sud tingesni.)
Istorija. Kareiviai buvo supažindinami su žymiomis istorin mis asmenyb mis, Lietuvos

istorine raida. Visos temos buvo gana paprastos ir lengvai suprantamos. Svarbiausias siekis
buvo pad ti kariams suprasti, d l ko jie tarnauja kariuomen je ir koki  tiksl  turi siekti.
Stengtasi ugdyti kari pasididžiavimo savo tautos praeitimi, jos didžiais valdovais ir j  žyg-
darbiais jausm .

Krašto pažinimas ir geografija. Šiose pamokose mokyta elementaraus darbo su žem la-
piu, nustatyti pasaulio šalis, šalies sienas ir kt. „Senesniesiems“ kariams buvo pasakojama
apie gyventojus, krašto reljef , vandens telkini  ypatumus ir pan. [2, 196–199;1].

Visiems šiems mokomiesiems dalykams buvo skirti vadov liai. Tiesa, iš pradži  mo-
kyta iš knyg , kurios buvo skirtos vaikams. Jos ne itin tiko suaugusiems žmon ms. D l to
buvo nuspr sta leisti kariuomen s vadov lius [4]. Jie skyr si tik tuo, kad juose nagrin tos
kariams aktualios temos, mokyta tarnyboje reikaling dalyk . Naudoti ne vien vadov liai,
bet ir vairios vaizdin s priemon s: žem lapiai, paveikslai, maketai ir pan. Jiems kurti buvo 
pasitelkti išsilavin  civiliai. Pavyzdžiui, Lietuvos žem lapius k r  K. Urbas, studijav s Ita-
lijoje architekt r [3, 273].

Kariuomen je buvo taikomi tiems laikams pažang s d stymo metodai, naudojamos
gana modernios priemon s. Kiekvienoje karin je dalyje buvo rengti radijo taškai. O juk
šalyje tuo metu toki  aparat  buvo vienetai. Taip pat kiekviena dalis gaudavo periodin s
spaudos, kurioje buvo rašoma kariuomen s ir visuomen s gyvenimo temomis. Antrajame
Nepriklausomyb s dešimtmetyje kariai tur jo galimyb  išbandyti dar vien  naujov  – ži r ti
kino filmus. Taip kariuomen je tarnaujan i  žmoni  akiratis b davo gerokai praple iamas.
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Nors Lietuvos kariuomen je tarnavo vairiomis kalbomis kalbantys kariai, nors j  iš-
silavinimas ir intelektas buvo labai skirtingas, nuo pat pradži  dedamos pastangos dav
vaisi . ia pateikiama lentel  (1), kurioje atsispindi pašaukt  tarnyb  vieno dalinio kari
mokymosi rezultatai [2, 203].

1 lentel .  Naujok  mokymas VDLK K stu io p stinink pulke 1926 m. 

Raštingumo lygis Prieš mokant (%) Baigus mokyti (%)

Nemok jo lietuviškai
nei skaityti, nei rašyti

55,00 22,00

Mok jo lietuviškai tik
skaityti

28,00 61,00

Panaš s rezultatai gauti visoje Lietuvos kariuomen je, nes mokymas buvo centralizuo-
tas ir r m si ta pa ia programa.

Iš 1 lentel je pateikt  duomen  matyti, kad pulko mokymosi rezultatai buvo neblogi.
O juk tai buvo dar tik mokymo programos gyvendinimo pradžia. B tina pamin ti, kad
kariai, kurie nepasiek  teigiam  rezultat  viso mokymo metu, apskritai gal jo b ti laikomi
negabiais mokslui. Ta iau kariuomen m  visus, neišskiriant ir t , kurie nepasižym jo
dideliais intelektiniais geb jimais.

Kareivi  gyvenimo ir švietimo s lygos laikui b gant vis ger jo. Buvo suteikta galimyb
norintiesiems burtis klubus ar b relius. Dažname dalinyje buvo kurtas teatro b relis, cho-
ras, vyko muzikant  susib rimai ir pan. Siekiant, kad pilietinis ugdymas b t  efektyvesnis, ka-
riams b davo rengiamos ekskursijos  svarbias istorines vietas. Taip pat vadovyb  organizuo-
davo šventes. J  metu kareiviai tur davo prog pabendrauti su civiliais, pasidalyti sp džiais,
pails ti ir pasilinksminti. Gana dažnai jie lankydavosi teatruose, ži r davo spektaklius.

Kai kariuomen je mokymo programos „nusistov jo“, kai  tarnyb  buvo pašaukiama
vis mažiau beraš i , susir pinta praktini  žini kariams skleidimu. 1929 m. plk. ltn. J. Ki-
birkštis papraš  Žem s kio r m  valdybos kas antr  savait  Kaune dislokuot  dali  ka-
riams skaityti paskaitas žem s kio temomis. Tad kariai tur jo galimyb gyti žini , kurias
iš j  gal jo pritaikyti savo gyvenime. Tokios temos kaip pieno ir paukš i kis, naujos že-
m s kio šakos ir pan. kariams, kilusiems iš kaimo, dav  daug naudos. Bet verslas taip pat
nebuvo pamirštas. Kariai buvo supažindinami ir su verslininkyst s pagrindais.

Karinink  žurnalas „Kardas“ raš , kad kariai, gr ž  atgal  savo kaimus ir miestelius,
suteikdavo ši  Lietuvos kampeli  gyvenimui nauj  bruož , nes tarnyba kariuomen je pa-
keisdavo j pasaul ži r , siel  ir k n [1, 23].

Šiandien, sklaidydami Nepriklausomos Lietuvos kariuomen s istorijos puslapius, ga-
lime teigti, kad m s  valstyb s gyvavimo pradžioje ji vaidino itin reikšming  vaidmen  ke-
liant Lietuvos jaunuomen s kult ros ir išsilavinimo lyg .
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Išvados

1. Lietuvos kariuomen , organizuodama ir pl todama nerašting  jaunuoli  švietim ,
neš  svar  ind l keliant valstyb s kult ros ir ekonomikos lyg .

2. Lietuvos kariuomen je ugdomos pilietin s id jos, meil s ir pasiaukojimo T vynei 
jausmas žadino visos Lietuvos pilie i  tautin  savigarb , stiprino taurias pilietines nuostatas.   
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The System of Education in Lithuanian Army during the First Decade of its Existence (1919–1929)

by Cadets Ignas V žys and Remigijus Zavackis
The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania

Summary

The Paper introduces Independent Interwar Lithuania where conditions for development of the
Lithuanian Army were significantly poor and complicated, eg lack of military leadership among sol-
diers and poor literacy (Lithuanian Language). The Lithuanian Army has been built up gradually, 
via establishment of compulsory education in the command, foundation of libraries, reading-rooms,
coteries, etc., thus upgrading soldiers cultural and educational level. It was the Army that provided
access to knowledge: radio, final literary and periodical publications, films – all this could be appreci-
ated by far exclusively by a great segment of youngsters in the military. It can be stated that the Army
of Lithuania has made a great contribution to development of our Lithuanian country and the nation,
mainly by promoting public spirit, the spread of democracy and awareness.
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PETRO TARASENKOS PEDAGOGINIS PALIKIMAS
IR ŠIUOLAIKIN  LIETUVOS KARIUOMEN

Dim. plk. Eugenijus Simonas Kisinas

Anotacija

Straipsnyje nagrin jamas vieno iš Lietuvos karo pedagogikos pradinink plk. Petro Tarasenkos
knyga ,,Kovotojo mokymas“, joje išd styti kari  mokymo pedagoginiai, didaktiniai ir metodiniai prin-
cipai, j  reikšm  ir pritaikymo galimyb s šiuolaikin je Lietuvos kariuomen je.

vadas

Petras Tarasenka (1892–1962) – Lietuvos kariuomen s pulkininkas, istorikas, archeo-
logas, rašytojas. 1919 m. jis buvo mobilizuotas  besikurian i  Lietuvos kariuomen  ir joje
tarnavo iki 1932 m.  atsarg  iš jo tur damas pulkininko laipsn . Net ir tarnaudamas ka-
riuomen je labai dom josi archeologija, dalyvavo archeologin se ekspedicijose. Remda-
masis archeologini  tyrim  medžiaga paraš  apysak  jaunimui.

P. Tarasenk , kaip ir V. Biržišk  bei K. Žuk , pagr stai gali-
me laikyti karo pedagogikos pradininkais Lietuvoje. P. Tarasen-
kos pedagogin palikim  sudaro penkios knygos ir kelios dešim-
tys straipsni . Pagrindinis jo karo pedagogikos ir kari  mokymo
metodikos veikalas ,,Kovotojo mokymas“ buvo išleistas 1929
m. Su šia knyga šiuolaikinis skaitytojas susipažino tik atkurtos
Lietuvos Nepriklausomyb s metais. Kur  laik  ,,Kovotojo mo-
kymas“ buvo bene vienintel  mokymo priemon karo pedagogi-
kos, didaktikos ir metodikos klausimais.

Tyrimo objektas – P. Tarasenkos knygos „Kovotojo moky-
mas“ didaktiniai ir metodiniai aspektai.

Tyrimo tikslai:
susipažinti su tarpukario Lietuvos kari  ugdymo pedago-

gin mis nuostatomis,
apžvelgti „Kovotojo mokymo“ id j  taikymo galimybes šiuolaikin je kariuomen je.

Tyrimo metodai: karin s literat ros šaltini  analiz .

Petras Tarasenka
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1. P. Tarasenka – pedagogas

Kokia P. Tarasenkos  pedagoginio palikimo reikšm ?
Šiandien mums svarbi P. Tarasenkos metodologija, kuri jis naudojo rengdamas kari

(anot autoriaus – kovotoj ) mokymo reikalavimus. Išnagrin j s kari  mokymo Pranc zijos,
Vokietijos, Lenkijos ir SSRS kariuomen se ypatumus, P. Tarasenka daro išvad , kad, „ne-
ži rint bendr j  kariško mokymo sutvarkymo pagrind , kiekvienoje kariuomen je kovoto-
jo mokymui statomi savotiški reikalavimai“ [4, 15]. Tod l jis teigia: „Kaipo maža valstyb ,
tur dami negausing kariuomen , mes prieš savo galingus kaimynus, toli prašokan ius mus
kaip savo kariuomen s skai ium, taip ir jos techniškomis priemon mis, galime pastatyti tik
tinkamai parengt kareiv kovotoj , kuris ir baisiose ši dien kautyn se <...> nesijaust
silpnas, bet tur t  tiek j g , kad gal t  dr siai atsispirti kaip prieš priešo gausingum , taip
ir prieš jo technišk j gum “ [4,28]. Pagrindin  P. Tarasenkos karybos veikal  mintis – mes 
privalome ir galime (nors tuo metu Lietuvos kariuomen je daugiausia tarnavo beraš i
kaimo samdini ) rengti ger  kovotoj , sugebant  kautyni  lauke savarankiškai spr sti tak-
tinius uždavinius.

Anot P. Tarasenkos, šia metodologija privalo vadovautis visi karini leidini  auto-
riai, kurie ver ia iš svetim kalb  ar rašo naujus darbus remdamiesi kit kariuomeni
patirtimi.

P. Tarasenkos, patyrusio kario ir pedagogo, nuomone, svarbiausias vaidmuo organi-
zuojant kovin  rengim  tenka vadui ir instruktoriui. Kadangi jie yra kari  mokytojai, tod l
galime juos vadinti pedagogais. Ne kiekvienas instruktorius yra karo pedagogas. „Jeigu 
vadinsime pedagogu tiktai t , kuris veda kokias nors pratybas (kad ir rikiuot s, šaudybos,
taktikos ir  pan.), tai lygiai taip pat galime vadinti staliumi ar net baldžiumi t , kuris moka
laikyti rankose plaktuk , pj kl  ar obli ; gydytoju t , kuris moka perrišti žaizdas arba per-
pjauti vot  (tokius liaudyje paprastai vadindavo šundaktariais) <….>, kad karo pedagogai
tapt  tikrais profesionalais, reikia „mok ti ir mok t mokyti“ [2, 3–4].

P. Tarasenkos nuomone, ypating d mes  mokant karius reikia skirti instruktoriui. Jis
rašo, kad „visi kariuomen s viršininkai, vienodai suprat  m s kovotojo parengimo tiks-
l , turi pažinti ir duomenis bendrosios dabartin s pedagogikos, kurios pagrindais turi b ti
tvarkomas ir kariškas mokymas “[4, 44].

Be abejo, ne viskas, k paraš  P. Tarasenka, priimtina mokant šiuolaikin  kar . Pasikeit
kariuomen s organizacija, jos ginkluot  ir kovos technika, taip pat taktika. Bet nepasikeit
bendrosios (ir karo) pedagogikos pagrindiniai d sniai. Šiuolaikiškai skamba P. Tarasenkos 
žodžiai, kad „kariškas mokymas n ra lengvas darbas, jis turi b ti tiksliai suderintas su visais
bendrosios pedagogikos d sniais. Bendroji pedagogika < ...> idealu laiko mokytoj  meni-
nink , jau iš prigimties turint  visas reikalingas mokymui savybes. Ta iau toki  mokytoj  yra 
labai maža, o kariuomen je gal ir visai n ra“ [4, 49]. „Ta iau,– t sia P. Tarasenka, – pedago-
gika nurodo, kad kiekvienas asmuo, vykdantis bendrus nurodymus pedagogiškam darbui,
o taip pat metodiškus nurodymus, gali s kmingai atlikti vairi dalyk  mokytojo pareigas;
tarp toki  mokytoj  gali b ti ger  ir karišk  dalyk  mokytoj  – instruktori “ [4, 49–50].
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P. Tarasenka pabr ž : „Karininkas – karišk dalyk  specialistas – menininkas, o ka-
dangi visi kariuomen s veiksmai yra pagr sti kilniais dvasios pagrindais, tai karininkas yra
ir tos dvasios žadintojas, yra menininkas, kol n ra iškryp s klaiding keli  – kol n ra virt s
tik savo specialyb s amatininku“ [4, 91].

P. Tarasenka neapsiribojo bendromis karo pedagogo savyb mis. Jis suformulavo kon-
kre ius reikalavimus pagrindiniams kovinio rengimo organizatoriams ir atlik jams – ins-
truktoriams. Susipažinkime su šiais reikalavimais:

1. Svarbiausia kovinio rengimo taisykl  – mok ti ir mok ti mokyti, t. y. išmanyti savo
specialyb  ir mok ti jos dalyk  mokyti pavaldinius.

2. Visi vadai turi išmanyti bendrosios pedagogikos pagrindus.
3. Vadovautis karin s didaktikos taisykl mis, kurios yra pagr stos bendr ja pedagogika.
4. Tik metodinis mokymas gali laiduoti kovinio rengimo s km . „Kareivius mokan-

i  žemesni j  kariuomen s viršinink  yra labai daug, ne kiekvienas iš j  yra pakankamai
patyr s ir ne taip greitai paž sta mokymo darb , tod l metodas bus j darbo pagrindas ir
apsaugos nuo netikslaus j  veikimo toje srityje, kurioje patyrimas kartais perkamas labai
brangia kaina“ [4, 49].

5. Instruktorius turi b ti susipažin s su kiekvieno kareivio psichin mis ir fizin mis
savyb mis.

6. Instruktorius turi gerai pasirengti pratyboms.
7. Mokymas turi b ti planingas, domus, aktyvus, nesud tingas, ugdantis kareivio sa-

varankiškum , užbaigtas.
8. Kiekvienas mokymo veiksmas turi b ti tikslus ir gerai organizuotas.
9. Mokymo tikslas turi b ti pasiektas.
10. Mokyti aukl jant ir aukl ti mokant. „Mokymas turi b ti pareiškiamas ne tiktai

dalyvavimu vien tik koj  bei rank , bet, svarbiausia, galvos ir širdies, t. y. kartu su fizišku
stiprumu ir technišku gudimu turi b ti pl tojamos vyriausios kariuomen s paskyrimo id -
jos, stipri valia ir pasiryžimo bei pasiaukojimo jausmai“ [4, 17, 87].

11. „Karininkas vadovauja žmon ms, kurie protauja ir jau ia“, tod l „kareivi  aukl ji-
m  turi tvarkyti kaip menininkas, laisvai, bet sistemingai kurti kareivi  sieloje jiems b tinus
jausmus, stiprinti j  vali , pratinti juos protauti, kad <…> suprast  aukšt kario pašauki-
mo reikšm  – ginti brangiausi  Lietuvos turt  – nepriklausomyb “ [4, 17, 91].

2. Karo pedagogikos didaktiniai principai

„Kovotojo mokyme“ P. Tarasenka nuosekliai nagrin ja kovotojo rengimo organizavi-
m , jo tikslus, b dus, metodus ir priemones. Pirmiausia jis konkre iai apibr žia kovotojo
rengimo tiksl : „kovotojas turi b ti parengtas savarankiškiems individualiems veiksmams
kautyn se siekiant bendro tikslo, dalyvaujant kolektyvo sud tyje, o taip pat turi žinoti ma-
žiausia bent dvi specialias papildomas p stinink  specialybes, kad visada gal t pakeisti
iš jus  iš rikiuot s kurios nors specialyb s kovotoj “ [4, 39].

Pažym tina, kad ir šiuolaikin je Lietuvos kariuomen je gerai parengtas karys turi
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mok ti veikti individualiai arba padalinio (skyriaus, b rio, kuopos) sud tyje, taip pat jis
prireikus privalo pakeisti bet kur  skyriaus kar . Tai ypa  aktualu kariniuose konfliktuose, 
taikos palaikymo operacijose, visur, kur reikia mok ti veikti žvalgyboje, pasaloje, saugoje,
patruliuojant, visur, kur veikia maži padaliniai.

Aktualios P. Tarasenkos mintys dorovinio (anot P. Tarasenkos – moralinio) aukl jimo
klausimais. Jis raš : „Visur kreipiama daug d mesio  morališk kovotojo aukl jim  bei 
mokym , nes baisiose ši  dien  kautyn se ž tb t, kuomet mirties šm kla stovi vis  kovo-
toj  akyse ir mirties baim kliudo jiems vykdyti savo paskirt , kuomet kovotojas liaunasi
klaus s savo valios bei s mon s balso, pas kovotoj  dar turi likti toki  j g , kurios verst  j
vykdyti savo paskirt . Tos galingos j gos, kurios nugali net ir mirties baim , yra kiln s kovo-

tojo sielos jausmai, kuri  m s  kovotojai turi tur ti, kaip pastebi m s  statutas: „T vyn s
meil  ir geras supratimas aukšto savo pašaukimo tikslo – ginti brangiausi lietuvi  tautos
turt  – nepriklausomyb “ [4, 16, 39].

Anot P. Tarasenkos, svarbiausieji kovotojo rengimo uždaviniai yra šie: a) ugdyti mora-
lines kario savybes; b) stiprinti fizines jo j gas; c) mokyti tinkamai naudoti kovos technik ;
d) skatinti kovotoj  protauti.

P. Tarasenka formuluoja tokius didaktinius karinio mokymo reikalavimus, kurie yra 
priimtini ir organizuojant šiuolaikin  kovin  rengim . Jis rašo: „Kad tinkamai atlikt  kovo-
tojo mokymo darb , <...> instruktorius turi pirmiausia vykdyti bendras kariško mokymo,
vadinamos kariškos didaktikos taisykles, kurios yra pagr stos bendrosios pedagogikos duo-
menimis, bet, kartu atsiži rint  ypating  mokymo darbo srit , turi dar ir savotišk  bendr
kariškam mokymui taisykli , kurias <…> instruktorius turi gerai sid m ti ir, jomis rem-
damasis, tvarkyti savo mokymo darb “ [4, 50].

Profesionaliai ir labai išsamiai „Kovotojo mokyme“ formuluojami bendrieji kari  mo-
kymo reikalavimai:

1. Ko nereikia kautyn se, žalinga mokyti taikos metu, tod l tai turi b ti pašalinta iš
mokymo program .

2. „Esant vyriausiam ir vieninteliam kareivio mokymo tikslui – parengti j kautyn ms,
su ypatingu patvarumu ir atkaklumu reikia lavinti jam tik tokias savybes, kurios yra naudin-
gos <…> kautyn se su tikslu jas laim ti“ [4, 16, 82].

3. Mokymo tikslas turi b ti pasiektas.
4. Mokymas turi b ti planingas, organizuotas, gerai parengtas, tvarkingai ir organi-

zuotai vedamas, užbaigtas iki galo, mokymo rezultatai patikrinti, vedama j  apskaita.
5. Mokymas turi b ti nuoseklus, s moningas, nesud tingas, domus, aktyvus, skati-

nantis kari  savarankiškum  ir nor  rungtyniauti, varžytis su kitais kariais, prad tas ir baig-
tas laiku.

6. Mokyti reikia tikromis ir artimomis m šiui aplinkyb mis.
7. Mokyti b tina ne tik pasakojant bei rodant, bet ir veikiant.
8. Instruktorius turi vertinti kiekvieno kareivio protin  ir fizin paj gum , duoti už-

duotis, atitinkan ias j  j gas, derinti mokymo ir poilsio laik , vietoje taisyti visas mokymo
klaidas, sumaniai taikyti kartojim .
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9. Koncentruoti ir integruoti mokomuosius dalykus.
10. Mokant reikalauti ir automatiškai atlikti veiksmus, ir galvoti. „Automatiškumas yra

reikalingas tokiems veiksmams, kurie pasižymi tikslumu, reikalauja j  vykdymo greitumo,
bet savo esm je nereikalauja tokio veikimo, kuris b t  tvarkomas protaujant veikian ia-
jam asmeniui. Pavyzdžiui, šaudymo mokymui automatiškumas reikalingas vykdant vairius
parengties veiksmus: užtaisymas, nutaikymas, nuleidžiamojo taiso paleidimas, bet nieku
b du ne parenkant taikin  arba j vertinant ir taikymo taškus išrenkant, šie veiksmai jau
reikalauja ir protavimo. Mokydami šaudyti, mes dažniausiai tuo nusikalstame“ [4, 78].

P. Tarasenka labai profesionaliai suformulavo ir mokydamas karius stropiai vadovavo-
si bendraisiais ir specifiniais kari  mokymo principais: mokymo prieinamumo, vaizdumo,
s moningumo, didžiausio kr vio, kompleksiškumo.

Anot P. Tarasenkos, rengiant karius labai svarb s mokymo metodai. Jis rašo, kad
„svarbiausias kariško mokymo organizacijos pagrindas yra metodiškas jo sutvarkymas, nes
tik metodiškas mokymas gali laiduoti jo pasisekim . Jis yra b tinas m s kariuomen s gy-
venimo s lygose“ [4, 47].

„Kovotojo mokyme“ yra nedidelis skyrelis „Mokyti – aukl ti“, kuriame P. Tarasenka
daro išvadas, kad „kariškas mokymas turi b ti aukl jantis ir kario moral s savyb s turi b ti
aukl jamos mokymu; tatai gali b ti išreikšta šia s voka: mokyti aukl jant, aukl ti mokant,
t. y. mokymas savo esm je n ra atskiriamas nuo aukl jimo, o turi b ti aukl jan iu, t. y. turi
veikti kareivi prot , vali  ir jausmus“ [4, 87–91].

Šiandien panašias mintis aptinkame Rudolfo Steigerio „Karin je pedagogikoje“, jog
„karinis rengimas, aukl jimas ir vadovavimas, nors aiškiai skiriasi, vis tiek yra neatsiejami“
[3, 18].

Vokie i kariuomen s pedagog  H. Jungo ir H. Floriano „Karin s pedagogikos pa-
grinduose“ rašoma, kad „vadovavimas, mokymas, aukl jimas sudaro tris bazines karin s
pedagogikos dimensijas<…>. Vien kart  mokymas yra pagrindinis uždavinys, kit kart

 aukl jimas“ [1, 32].
Apibendrindami šiuos teiginius, galime pažym ti, kad aukl jimas yra neatskiriamas

nuo mokymo. Rengiantis pratyboms turi b ti keliami ir gyvendinami ne tik mokymo, bet
ir aukl jimo tikslai.

3. Kari  ir padalini  mokymo metodika

Didel  „Kovotojo mokymo“ dalis skirta kari  ir padalini  mokymo metodikai. P. Tara-
senka išsamiai nagrin ja, kaip reikia karius mokyti šaudyti iš šautuvo ir kulkosvaidžio, pa-
naudoti durtuv  artimajame m šyje, nustatyti atstum , svaidyti rankines granatas, naudoti
dujokauk , mokyti rikiuot s, kautyni  veiksm , statut  ir pan.

Dvi metodikos temos skirtos kovotoj  kolektyvo (skyriaus, b rio ir kuopos) bei speci-
aliosios paskirties kovotojo (žvalgo, ryšininko ir pan.) mokymui. Suprantama, kad šiandien,
pasikeitus ginkluotei, kovos technikai ir veiksm  taktikai, pasikeit  ir mokymo metodika. Ta-
iau šiuolaikiniai karininkai knygoje gali rasti daug verting patarim , kaip mokyti karius.
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Pla iau aptarkime kompleksinio mokymo panaudojimo galimybes.
P. Tarasenka raš , kad karybos pamokos programa gali b ti parengta dviem b dais: da-

lykiniu, kai kiekvieno kovos veiksmo mokoma atskirai, ir kompleksiniu (geriausias b das)
– kai kurio nors veiksmo mokoma ne atskirai, bet kartu su kitais veiksmais. Pavyzdžiui, mo-
kant kareivius pasaloje sekti, turi b ti mokoma ir kit  dalyk , kurie su tuo nat raliai susij ,
kaip antai: išvykimo  sekimo punkt , maskavimo, vietos naudojimo, atstum  nustatymo,
taikinio suradimo ir vertinimo, taikymo ypatum  ir kit  dalyk . Taip pateikiamos žinios 
bus pritaikytos kautyni  aplinkai. P. Tarasenka pabr žia, kad „ kompleksišku b du sutvar-
kytose pamokose daugiau turi b ti duodama svarbesni  nurodym praktiškam vykdymui,
bet ne teoriškam klausim  aiškinimui“ [4, 61 ].

Šiuolaikin je kariuomen je taip pat dominuoja kompleksinis kari  rengimas, ypa
mokant taktikos, šaudybos ir ginkluot s, apsaugos nuo naikinimo priemoni , karo topo-
grafijos ir kt. Kiekvienas karys ar karinis vienetas veikia m šio lauke vairiomis kryptimis:
žygiuoja, ginasi, stebi, šaudo, maskuojasi, apsikasa (apkasuose), orientuojasi vietov je, pa-
laiko ryš  su kitais kariniais vienetais, teikia sužeistiesiems pirm j  medicinos pagalb  arba
gelbsti nukent jusiuosius. Tod l neefektyv s taktiniai veiksmai, kai vyrauja tiktai „nuoga“ 
taktika, pavyzdžiui, manevravimas m šio lauke. Visais atvejais turi b ti veiksm komplek-
sas: atvykimas  susitelkimo viet , padalinio išd stymas ir maskavimasis, steb toj  skyrimas,
priedangos rengimas, ryšio su vyresniuoju vadu palaikymas ir t. t. Tod l planuojant ir ve-
dant taktikos, šaudybos ir kitas pratybas, reikia labai gerai apgalvoti pradin  ir tolesnes si-
tuacijas, galimus kari  veiksmus neužmirštant n  vieno klausimo, n  vienos m šio kovin s,
materialin s, medicinin s ir technin s apr pinimo srities.

Išvados

Lietuvos kariuomen s pulkininko, Vy io kryžiaus kavalieriaus Petro Tarasenkos peda-
gogin palikim  teigiamai vertino istorija. Jo karo pedagogikos veikalus šiandien tur t per-
skaityti kiekvienas krašto apsaugos karininkas, puskarininkis ir seržantas. Ir ne tik iš pagarbos 
karybos istorijai. P. Tarasenkos darbai laukia vertinimo šiuolaikin s karo pedagogikos poži -
riu, kad k rybiškai jie b t  naudojami mokant ir aukl jant moderni  Lietuvos kariuomen .
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Pedagogical Heritage of Petras Tarasenka at the Face of the Contemporary Lithuanian Army

by Col ret Eugenijus Simonas Kisinas

Summary

The Article presents an analysis of Kovotojo Mokymasj y (Fighter’s Teaching), the book by one of the
pioneers of Military Pedagogy in Lithuania, Col Petras Tarasenka. It introduces military training prin-
ciples from the pedagogical, didactic, and methodical perspective, emphasizing their significance and
applicability in the contemporary Armed Forces of Lithuania.
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PIRMOJI KNYGA APIE KARO PSICHOLOGIJ

Kar. Žilvinas Zakarauskas,
doc. dr. Bronius Puzinavi ius
Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademija

Anotacija

Straipsnyje pristatoma pirmoji lietuvi kalba iš jusi knyga apie karo psichologij  – Juozo Gobio 
„Karo psichologijos bruožai“. Nagrin jamas knygos turinys, aptariami atsiliepimai apie j , bandoma
nustatyti jos išliekam j  vert .

vadas

Karo psichologija – viena domiausi  ir aktualiausi psichologijos mokslo šak . Ji tiria
kari  rengimo ir veiklos psichologines problemas. Karo psichologija ypatinga tuo, kad yra
glaudžiai susijusi ne tik su bendr ja psichologija, bet ir su valstyb s nacionalinio saugumo
strategija bei politine sistema. Tod l karo psichologijai daro tak  vyraujan ios ideologin s,
politin s ir filosofin s paži ros.

Karo psichologija nagrin ja daugel vairi problem , susijusi  su karine veikla. Svar-
biausias karo psichologijos tikslas – kariuomen s kovin s parengties stiprinimas remiantis
psichologijos mokslo laim jimais. Karo stichija, sunkumai, didžiul  fizin  ir dvasin tampa
reikalauja, kad kariai b t  ypa  gerai pasireng  valdyti psichines b senas, ginklus ir karo
technik . Kar patirtis rodo, kad pergales m šiuose lemia ne tik ginkl  kiekyb  ir galia, bet 
ir žmogiškasis veiksnys, kur  ir nagrin ja karo psichologija [1, 335].

Karybos teorijoje ir praktikoje nuo seno psichologinis aspektas buvo pripaž stamas la-
bai svarbiu veiksniu. Tai gerai suprato daugelis žymiausi karvedži . Genialusis antikos laik
karvedys Aleksandras Makedonietis buvo ne tik puikus taktikas, bet ir žmoni psichologijos
žinovas, sugebantis kariams kv pti kovos dvasi , l musi daugel didži pergali . Garsusis 
Napoleonas Bonapartas ger  kari psichologin pasirengim  kovai laik  kelis kartus svar-
besniu dalyku už j  fizin pasirengim . Didel  reikšm kari psichologinei pareng iai teik
vokie i  karo teoretikas ir praktikas generolas Karlas Klauzevicas (Clausewitz), rus  karve-
džiai Aleksandras Suvorovas, Michailas Dragomirovas, Michailas Kutuzovas ir kiti.

Ta iau daugel  šimtme i karo psichologija nebuvo susiformavusi kaip savarankiška
mokslo disciplina. Ji pl tojosi bendrame karybos moksl  kontekste arba buvo atskir  iški-
liausi karvedži  vadovavimo stiliaus aptarimo objektas. Tik XX a. pradžioje, ypa  Pirmojo
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pasaulinio karo metais, karo psichologija ima spar iai pl totis kaip savarankiška psicholo-
gijos mokslo šaka. Karui pasibaigus, suaktyv jo karo patirties psichologini  aspekt  tyri-
mai, pasirod  nemažai publikacij , gvildenan i  šiuos klausimus [2, 41–45].

Po Pirmojo pasaulinio karo psichologijos problemomis susidom ta ir Lietuvoje. 1918 m.
atk rus Lietuvos valstyb s nepriklausomyb , formuojant ir stiprinant šalies ginkluot sias pa-
j gas, vykstant Nepriklausomyb s karui, karo psichologijos problemos tapo labai aktualios.
Vienas iškilesni  Lietuvos karo psichologijos pradinink  ir k r j , Generalinio štabo mjr.
Vytautas Bulvi ius moralin  ir psichologin kari  rengim laik  vienu svarbiausi kariuome-
n s kovin s parengties veiksni . Knygoje ,,Karinis valstyb s rengimas“ jis raš , kad kovoje už
tautos išlikim labai svarbi ne tik jos politin , karin , ekonomin  b kl , bet ir psichologin
parengtis gintis. ,,Mažai valstybei karinio saugumo atžvilgiu pavojingas ne tiek jos mažumas,
kiek nepasitik jimas savimi<…> Dr sa ir pasiaukojimas yra tie dalykai, kurie gali maž  taut
paj gum padidinti iki milžinišk  rib “, – raš  V. Bulvi ius [3, 35].

Nemažai verting , iki šiol aktualumo nepraradusi darb karo psichologijos klausi-
mais buvo spausdinama 1921–1940 m. leistame karo mokslo, karinio rengimo ir aukl ji-
mo žurnale ,,M s  žinynas“, karininkams skirtame žurnale ,,Kardas“, Kariuomen s štabo
Spaudos ir švietimo skyriaus leidinyje ,,Karinio aukl jimo paskaitos“ ir kituose. Bet š kart
min t publikacij pla iau nenagrin sime.

Atidžiau peržvelgsime kit  gana dom  ir ret leidin  – Linkuvos gimnazijos mokytojo
Juozo Gobio1 parengt  knyg  ,,Karo psichologijos bruožai“, kuri  1923 m. Šiauliuose išlei-
do Savi iaus ir Šumauskio spaustuv . Tai vienas pirm j  tokio pob džio leidini  Lietuvoje.
Ši nedidel  knyga prisimintina d l savo, sakytume, išskirtinio turinio. Kit panaši  darb
lietuvi  kalba per daugiau kaip 80 met  nebuvo išleista [5].

Straipsnio tikslas – pristatyti J. Gobio knygos „Karo psichologijos bruožai“ turin , ap-
tarti amžinink  atsiliepimus apie j , pabandyti vertinti jos reikšm  iš n dienos pozicij .

1. J. Gobio knygos „Karo psichologijos bruožai“ turinys

Knyg  sudaro keturi skyriai: sensualinis kari gyvenimas, religinis kari gyvenimas,
moralinis kari  gyvenimas ir kari  idealai. Juose nagrin jama jutimin , dorovin , religin
kari  (daugiausia fronto) patirtis, j  motyvai, troškimai ir l kes iai, kuriuos J. Gobis vadina
idealais. Reikia pažym ti, jog knyga ,,Karo psichologijos bruožai“ n ra originalus J. Go-
bio darbas. Jis parengtas remiantis užsienio, daugiausia vokie i , autori  darbais, kuriuose
gvildenami Pirmojo pasaulinio karo patirties psichologiniai aspektai, destruktyvi karo taka
ne tik kari , bet ir visos visuomen s moralei ir elgsenai.

J. Gobis pabr žia, kad didžiausius karo meto sunkumus ir išbandymus tenka patirti
fronto kariams. Skyrelyje ,,Sensualinis kari  gyvenimas“ jis pateikia domi  fakt  bei sam-
protavim  apie ekstremali  ir pavojing  situacij tak  fronte kovojan i  kari  jutimams,

1   Apie 1895 m. Utenos apskrities Joniškio vals iaus Matel n  kaime gimus  ir po studij  keliose Lietuvos gimnazijose
(Linkuvos, Rokiškio, Ukmerg s) mokytojavus  bei nemažai broši r vairiais klausimais („Trumpas pedagogikos isto-
rijos kursas“, „Moter  psichikos bruožai“, „Asmenyb s kult ros pagrindai“ ir kt.) išleidus  Juoz  Gob  rašoma Bostone
(JAV) išleistos Lietuvi  enciklopedijos septintajame tome [4, 345].
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suvokimams bei emocinei sferai. Jis rašo, kad m šio
belaukiant ar jo metu d l didel s tampos, padid -
jusios baim s, nerimastingo laukimo, pervargimo ar 
nemigos neretai sutrinka kari  suvokimas. Jie gali 
patirti vaizdo ir garso iliuzij  ir haliucinacij . J  daž-
niausiai pasitaiko nakt  ar prietemoje, ta iau b na
ir dien , nes apsaugos (maskuojamosios) priemo-
n s gali karius suklaidinti. Dažniau su iliuzijomis ir 
haliucinacijomis susiduria žvalgai ir sargybiniai, nes 
jie n ra tikri, kad priešas j  nepasteb s ir nenukaus.
Kariai neretai išsig sta fiktyvaus ,,priešo“, kuriuo 
tampa kr mai, šeš liai, kupstai, gyvuliai ar civiliniai
gyventojai. Vaizdo (vizualin s) iliuzijos, anot J. Go-
bio, kyla d l vadinamojo ,,kulminacinio reg jimo
intensyvumo“ esant didelei emocinei tampai žval-
gybos, sargybos metu ar priešo puolimo belaukiant. 

Fronto kariai patiria ir ,,reg jimo susiaur jimo“ poj t , kur  J. Gobis vadina ,,minimaliuoju
reg jimo intensyvumu“. Jis pasireiškia tuomet, kai d l didel s tampos ar baim s susiau-
r ja d mesio laukas bei s mon  ir žmogus iš daugelio j  supan i  objekt  suvokia tik tuos, 
kurie tiesiogiai susij  su atliekamu veiksmu ar gresian iu pavojumi. Tokias b senas, anot 
J. Gobio, yra patyr kariai, kuriems buvo iškilusi mirtina gr sm , kuri  gyvyb  ,,kybojo ant
plauko“, kurie lauk  sušaudymo, bet v liau d l pasikeitusi  aplinkybi  išsigelb jo. Pra jus
didžiausiam mirties pavojui, karius apima didel  euforija, kuri  lydi ir reg jimo palaima.
Aplinkinis pasaulis tampa gražus ir mielas, spalvos atrodo nepaprastai ryškios ir gražios.
Gyvenimas kur  laik  tampa daug malonesnis, negu buvo prieš tai.

J. Gobis rašo, kad patiriama panaši klausos permain . ,,Maksimalusis klausos inten-
syvumas“ pastebimas tada, kai prieš  ar gresiant pavoj  norima patirti klausa. Tai dažniau-
siai atsitinka nakt , kai d l šviesos tr kumo nepasitikima akimis. Tada bet koks garsas ar 
šlamesys gali b ti suvokiamas kaip priešo art jimas. D l tvyran ios tampos ir baim s bei
suvokiam  sunkum  gali kilti garso (audio-) iliuzij  bei haliucinacij , t. y. tada ne tik klai-
dingai girdima (iliuzija), bet ir ,,išgirstama“ tai, ko faktiškai n ra (haliucinacija).

Anot J. Gobio, sužeisti ar labai išsigand kariai neretai patiria lietimo bei skausmo
suvokimo sutrikim . Pavyzdžiui, m šio metu kulkai perv rus rank , koj  ar kit k no dal ,
arba visai nejuntama skausmo, arba pajuntamas nestiprus d ris, karštis, sm gis. Bet b na ir
priešingai – intensyvaus apšaudymo metu karys pajunta sunk  sužeidim , nors nieko pana-
šaus n ra. Ir tik fronto draug paklaustas, ko jis taip vaitoja, bei pats, atidžiai apži r j s ir 
ap iupin j s tariamo sužeidimo viet , sitikina, kad jutimo buvo apgautas – sužeidimas vi-
sai lengvas arba jo apskritai n ra. Fronte gali pakisti ir kari  uosl s bei skonio poj iai. Taip
atsitinka d l sunki  gyvenimo s lyg : nešvaros, blog kvap , prasto maisto ar jo stygiaus.
Pavyzdžiui, labai išalkus galima patirti tam tikr  skonio iliuzij . Tuomet net ir žalios bulv s
ar neprinok  vaisiai sukelia malonius skonio poj ius, o kasdienin duona b na skanesn



103

už gardžiausius Lukulo vaiši  valgius (Lukulo puota – besaikis l bavimas, taip pavadintas
pagal senov s Romos karved  Lukul , keldavus  labai prabangias vaišes) [5, 12].

Nors ir esama individ , kurie sakosi mirti nebij , jie – didel  retenyb , – konstatuoja      
J. Gobis. Tod l fronto kariai labiausiai bijo to, kas kelia gr sm  j  gyvybei. Knygel je apra-
šomos vairios baim  sukelian ios ar didinan ios aplinkyb s, jos intensyvumo lygiai, kova su
baime. Teigiama, kad kiekvienas karys turi savo individual kovos su baim s jausmu b d ,
taip pat aptariama vad  bei grupin s sugestijos taka kari  jausmams, j  kovingumui [5, 36].

Nagrin damas karo ir moral s problemas, J. Gobis konstatuoja, kad karo metais fak-
tiškai legalizuojamas smurtas, dažniau negu paprastai laužomi teisingumo principai. Tod l
karai daro itin neigiam tak daugelio žmoni  moralei, o silpnesniuosius, mažiau atsparius
tiesiog demoralizuoja. Kriminalin  statistika byloja, kad karo ir pokario metais daug daž-
nesni smurtiniai nusikaltimai – žmogžudyst s, pl šimai, vagyst s. Nusikalstamumo did jimo
priežastys, pasak J. Gobio, yra destruktyvus karo poveikis žmogaus sielai, kraup s kasdieni-
niai išgyvenimai, atbukinantys s žin , skatinantys brutalum , netgi sadizm . Jei prieš kar
kas nors tur jo sadistini polinki , tai fronte jie paprastai sustipr ja, – teigia J. Gobis. Jis
pažymi, kad kar  metu atbunka kari  jausmai, dažnai atš la j  santykiai su artimaisiais,
padid ja seksualinis palaidumas. Anot J. Gobio, kariai dažniau negu civiliniai gyventojai
naudojasi prostitu i paslaugomis, tod l kar  metu spar iau plinta venerin s ligos. Pastebi-
mas padid j s fronto kari potraukis prie nikotino, alkoholio, narkotik . Ner k  ir blaiviai
gyven  jaunuoliai, patek  kariuomen , neretai nesilaiko savo ankstesni  nuostat , ima r -
kyti, gerti. Tok  netikr  ,,malonum “ poreik , pasak J. Gobio, skatina ni rus, pavoj kupinas
kari  gyvenimas, j  atotr kis nuo nam , artim j . Tod l kariai bent dirbtin mis priemon -
mis siekia praskaidrinti savo dienas, sumažinti tamp , veikti monotonij , pakelti nuotaik ,
sužadinti optimizm , sukelti bent iliuzin pasitenkinimo gyvenimu b sen .

Knygoje nagrin jami ir kari  tarpusavio santykiai, solidarumo ir antagonizmo apraiš-
kos. Pasteb ta, kaip tvirtina J. Gobis, kad kariai paprastai yra labai draugiški ir solidar s, kai
susiduria su civiliniais gyventojais, bet j  tarpusavio santykiuose b na daug egoizmo, sava-
naudiškumo, netgi ksenofobijos. Kai kurie kariai r pinasi tik savimi, nieko neužjau ia, ne-
padeda net labiausiai išvargusiam draugui. Tokias nuostatas, anot J. Gobio, diktuoja brutali
fronto realyb , sunkios gyvenimo s lygos, kiekvieno pastangos išlikti, išgyventi [5, 24–25].

Skyrelyje ,,Religinis kari  gyvenimas“ svarstoma, ar teis s tie teologai ir filosofai, kurie
tvirtina, kad karas atgaivina kari  ir kit  visuomen s socialini  grupi  religin  gyvenim , nes
vargas, mirties pavojus neva priver ia giliau m styti, nuoširdžiau melstis. J. Gobis link s tuo
abejoti. Jis rašo, kad demoralizuojantis karo poveikis negal s teigiamai veikti žmoni  religin-
gumo. Religingumas be atitinkamos moral s n ra tikrasis religingumas, – rašo J. Gobis. Pa-
sigilinus  fronto kari  gyvenim , galima pasteb ti, kad padid jusio kari  religingumo požy-
miai yra paviršutiniški, dažniausiai pasireiškia tik mirties pavojui priart jus. Neretai bendra
kari  malda yra daugiau grupin s sugestijos, netgi m gdžiojimo, bet ne gilaus vidinio nusi-
teikimo išraiška. ,,Daugelis bažny ion eina tik tod l, kad to nuo j karo drausm  reikalauja;
jei to neb t , tai mes bažny ioje daug mažiau kari  matytume<…>“, – rašoma knygel je
[5, 17]. Brandesn s mintys apie Dievo ir žmogaus santykius, amžinyb  tik trumpam gali
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užimti kario s mon , nes intensyvus, dinamiškas, pavoj kupinas fronto gyvenimas neleidžia
ilgesn  laik  susikaupti. J. Gobis pripaž sta, kad labai svarbu ugdyti kari  dvasingum , sti-
printi j  religinius sitikinimus, bet tai turi b ti daroma be prievartos. Religinis gyvenimas, 
jo žodžiais, ,,<…> turi b ti išimtas iš karo drausm s repli  ir kariams turi b ti palikta pilna
kulto ir pasaul ži ros laisv “ [5, 18].

2. Atsiliepimai apie J. Gobio knyg

Prieš 81 metus išleista J. Gobio knyga
,,Karo psichologijos bruožai“ susilauk  ne-
vienareikšmi  atsiliepim  ir vertinim . Vie-
na vertus, buvo sveikinamas autoriaus, kuris 
pagal išsilavinim  nebuvo nei psichologas, nei 
karys profesionalas, ryžtas bent kiek pla iau
nušviesti Lietuvoje nauj , beveik netyrin -
t problem . Bet kartu buvo konstatuojama 
knygel s autoriaus profesionalumo stoka, ne-
pakankamas dalyko išmanymas. Plk. Konstan-
tinas Žukas, gars j s publikacijomis karo pe-
dagogikos tematika, 1924 m. ,,M s  žinyne“ 
raš : ,,Karo psichologija – mažai nagrin jama
karo mokslo šaka. Lietuvi kalba iki šiam lai-

kui turime du k rinius: Vabalo-Gudai io ,,Baim  ir kova su ja“ ir ,,Karo psichologijos bruo-
žai“; abudu jie parašyti<…> civili . Tai gal mus, karius, kiek sug dins ir privers tuo dalyku
užsiimti. O kritikuojamoji knyga turi b ti kari  sunaudota kaip medžiaga geresniam karo
psichologijos k riniui, remiantis didžiojo karo ir m s  grumtyni d l nepriklausomyb s da-
viniais. Davini , a i  Dievui, yra daug. ,,Karo psichologijos bruožus“ galima rekomenduoti
kiekvienam inteligentui – kariui. Perskaityti juos reikia ir  juos sigilinti, bet su tam tikru 
koeficientu, nes autorius pats ar visai karo gyvenimo nežino, arba žino labai mažai.“

Pasak K. Žuko, J. Gobis tur t  b ti objektyvesnis, vengti nepagr st  apibendrinim
ir kaltinim . Reikšdamas antikarines nuostatas, netur t  ,,m tyti akmen “ ir karininkus.
Plk. K. Žuk  stebino tokie J. Gobio teiginiai: ,,Karinink  tarpe girtuokliavimas taikos metu
palaikomas pirmoj eil j iš tradicijos, nes kariai profesionalai<…> niekuomet nepasižym -
jo blaivumu ir abstinencija“; ,,Girtuokliavimas, etiketas, moter  kultas ir karingumas tai
yra neatskiriami tikro karininko profesionalo atributai, kil  iš viduramži  riteri “; ,,<…>
kariai inteligentai m gsta prietarus labiau už civilius inteligentus. Tai kyla iš to, jog kari-
ninkai paprastai turi daugiau laisvo laiko, kur  reikia kuo nors užimti, kad ir, pavyzdžiui,
prietarais, ir jog karo tarnyba su visomis savo tradicin mis, etiketin mis ir formalin mis
aplinkyb mis trukdo kariams laisv  laik pašv sti proto kult rai“; ,,<…> armijos anti-
klerikalizm palaiko daugelis karo vad , karinink  ir šiaip atskiri populiar s kariai, kurie,
neapk sdami bet kokios konfesijos dvasinink , sugestijos keliu savo neapykant perduoda
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netendencingiems kariams“ [5]. domu, – klausia plk. K. Žukas, – ar šie kaltinimai ir ten-
dencingi vertinimai taikomi visiems, taigi ir Lietuvos karininkams? Ar J. Gobis ia d sto tik
savo asmenin  nuomon , ar ji yra paimta iš kit  autori darb ? Nerad s atsakymo  šiuos
klausimus, plk. K. Žukas vis d lto d koja J. Gobiui ,,už m s (t. y. kari ) psichologijos ty-
rin jim , nors savo darbe jis mus gerokai apšmeiž “ [6, 226].

Aptariam j  J. Gobio knygel  gana aštriai kritikavo ir vienas žymesni  Lietuvos psi-
cholog , eksperimentin s psichologijos pradininkas Lietuvoje Jonas Vabalas-Gudaitis. Tie-
sa, ir jis pripaž sta, kad J. Gobis apraš daug domi kari  gyvenimo fronte atvej , nurod
karo metui b ding prasižengim  ir nusikaltim . Bet pain s ir sud tingi klausimai kny-
gel je aptariami paviršutiniškai, iš keli dažnai tendencingai parinkt  fakt  bei epizod
daromos skubotos, neretai klaidingos išvados, metan ios šeš l  vis  kari  moralei ir psichi-
kai [6, 221]. Anot J. Vabalo-Gudai io, J. Gobis ne stengia daugelio nagrin jam problem
vertinti atsižvelgdamas  bendruosius psichologijos d snius, neteisingai aiškina kai kuri

vidinio gyvenimo reiškini  priežastis, netiksliai juos vardija (pvz., kontuzija, haliucinaci-
ja, neuropsichoz , minimalusis ar maksimalusis reg jimo intensyvumas), painioja jutim
ir jausm  s vokas. J. Vabalas-Gudaitis kritikuoja ir knygos pavadinim . Geriau b t  j pa-
vadinti ,,Fronto kari psichikos bruožai“, nes joje daugiausia ir kalbama apie fronte kovo-
jan i  kari  vidinio gyvenimo ypatumus, nors ir tokiu atveju knygos turinys b t  siauresnis
už jos pavadinim : knygel je aptariama ne visa psichika, bet tik kai kurios jos ypatyb s.
Recenzentas konstatuoja, kad tokios nedidel s apimties darbe tiesiog ne manoma ,,<…>
išrišti daug ir taip pla i problem  iš kari  gyvenimo“ [6, 223–224].

Išties tenka konstatuoti, kad bene didžiausias knygos tr kumas yra autoriaus nesuge-
b jimas skirti karo, kaip moralinio blogio, ir jo auk  – pirmiausia kari  – vertinimo. D sty-
damas savo antikarines nuostatas ir sitikinimus, bod damasis karu, jis labai tendencingai,
dažniausiai labai neigiamai, vertino ir kari , ypa  karinink , moral  ir elgsen  ne tik karo,
bet ir taikos metu, tarsi nor damas rodyti, kad kariai yra kažkokia specifin  žmoni katego-
rija ar grup , pasižyminti išskirtin mis, dažnai neigiamomis psichikos ir moral s savyb mis.
Už tai J. Gob  savo recenzijose kritikavo ir min tieji recenzentai plk. K. Žukas ir psichologas
J. Vabalas-Gudaitis. Be to, knygel je pasigendama aiškaus ir tikslaus tiriamojo objekto api-
br žimo, nuoseklaus pasirinkto dalyko d stymo, mokslinio aptariam problem vertinimo.
Tod l ši knyga negali b ti vertinama kaip mokslin  karo psichologijos problem  studija.

3. Išliekamoji J. Gobio knygos „Karo psichologijos bruožai“ reikšm

Vis d lto, nepaisant min t  tr kum  ir nesklandum , J. Gobio knygel  ,,Karo psicho-
logijos bruožai“ netur t  b ti vertinama vien neigiamai. Ji turi išliekam j  vert (juo labiau
kad tokio pob džio leidini  lietuvi  kalba beveik neturime) ir šiandien patraukia gyva,
vaizdinga kalba, domi  atvej  ir situacij  aprašymais, taikliais pasteb jimais, vaizdingais
palyginimais, originaliais, nors ne visada pagr stais, samprotavimais apie Pirmojo pasauli-
nio karo laik kari  vidinio gyvenimo ir elgsenos ypatumus karin s veiklos s lygomis. Ji ir
m s  laik psichologams, kariams primena, kad karo psichologijos problemos yra aktua-
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lios ir sud tingos, o j  tyrimai svarb s. Tenka pripažinti, kad ir šiandien moksliniais tyrimais 
pagr st publikacij  karo psichologijos klausimais beveik neturime.

Išvados

Nepaisant min t  tr kum , J. Gobio knyga turi ir išliekam j  vert . Ji patraukia gyva,
vaizdinga kalba, dramatišk  Pirmojo pasaulinio karo vaizd  bei karo frontuose kovojusi
kari psichini  b sen  aprašymais. Ji m s laik psichologams primena, kad karo psicho-
logijos problemos yra aktualios, kai šios srities tyrim  ir originali darb  stokojama.
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The First Book on Military Psychology

by Cadet Žilvinas Zakarauskas and Assoc. prof. dr. Bronius Puzinavi ius
The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania

Summary

The Paper presents the first Lithuanian book (in Lithuanian language) on Military Psychology (pub-
lished in 1923) by Juozas Gobis. It dwells on psychological states of mind, the sense of morality, and 
religious life of soldiers who served in war fronts during the First World War.



107

„KARINIO AUKL JIMO PASKAITOS“ –
PILIETINIO UGDYMO VADOV LIS KARIAMS

Kar. Virginija Jurkut ,
kar. Neringa Ple kaityt ,
doc. dr. Nijol  Janulaitien
Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademija

Anotacija

Straipsnyje aptariama knyga skirta privalomosios tarnybos kariams. 1940 m. išleisto vadov lio
„Karinio aukl jimo paskaitos“ reng jai siekia lavinti Lietuvos kareivi prot  ir jausmus. Pagrindinis
vadov lio tikslas – ugdyti kari pilietin  ir valstybišk  s moningum , tautin  savigarb . Valstybiniu
poži riu itin svarbu, kad karys suvokt , d l ko kovoja, suprast karo esm , gyvendint karinio ren-
gimo tikslus ir uždavinius.

vadas

Istorin patirtis liudija, kad karas gali prasid ti bet kurioje vietoje ir bet kuriuo metu.
Dažniausiai karas užklumpa netik tai, nors kariniai konfliktai br sta gana ilg  laik . Kad
laim t kar , kariai turi b ti ne tik gerai ginkluoti, bet ir s moningi pilie iai, savosios šalies
patriotai, aukštos moral s, motyvuoti, jau iantys kovos dvasi . Taip pat jie turi gerai sis -
moninti humanistinius idealus, kuriuos rengiasi ginti, myl ti ir gerbti savo šal , savo T vyn .
Kariai turi b ti gerai parengti, suprasti karo pavoj , jo galing  griaunam j  j g .

Karuose dalyvauja ne vien kariuomen s, bet ir valstyb s, jose gyvenantys žmon s. To-
d l geras valstyb s vardas, jos garb  ir saugumas – kiekvieno pilie io garb s reikalas.

Garbinga kiekvieno Lietuvos pilie io pareiga, tvirtinta Lietuvos Respublikos Kons-
titucijoje – ginti savo T vyn [3]. Ta iau kiekvienas kario uniform  vilkintis pilietis jau ia
ypating  atsakomyb , nes jo svarbiausioji pareiga – užtikrinti savo šalies saugum .

Lietuvos kario aukl jimas šiandien ir tarpukario Nepriklausomyb s metais buvo su-
prantamas kaip tautinis ir valstybinis reikalas. Per daugel  amži  m s  šalyje susiformavo
doro, s žiningo, garbingo ir atsakingo kario paveikslas.

Prieš Antr j pasaulin  kar  Lietuvos kariuomen  buvo vertinama už profesionalum ,
savo moralines savybes, kurias demonstruodavo m s kariai pratybose, už stipr  atsakomy-
b s jausm  ir kovos dvasi , brandži  nacionalin  savivok . Siekiant, kad visi kariai atitikt
šiuos moralinius standartus, Lietuvos kariuomen je 1918–1940 m. ypatingas d mesys buvo
skiriamas kari  mokymui ir aukl jimui.
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„Karinio aukl jimo paskaitos“ – 1940 m. Lietuvoje išleistas vadov lis privalomo-
sios tarnybos kariams mokyti. Atverskime ši  knyg  ir susipažinkime su pagrindin mis 
id jomis.

Tyrimo objektas – dorovinio patriotinio ugdymo vadov lis „Karinio aukl jimo paskai-
tos“, skirtas tarpukario Lietuvos privalomosios tarnybos kariams.

Tyrimo tikslas – susipažinti su jaun kari  aukl jimo Lietuvos kariuomen je turiniu
siekiant stiprinti j  dvasi , ryžt  s žiningai ir dorai atlikti tautos gyn jo pareigas.

Tyrimo metodai: karin s literat ros ir archyvini  šaltini  analiz , j lyginimas ir ver-
tinimas.

1. Naujoji Lietuvos kari  aukl jimo programa

Iki 1931 m. parengtose ir praktiškai gyvendinamose Lietuvos kari  švietimo progra-
mose pilietinio ir patriotinio aukl jimo, protinio lavinimo reikšm  buvo itin pabr žiama,
bet aukl jamojo pob džio dalyk  šiose programos nebuvo – tai priklaus  tik nuo švietimo
vadov  ir tiesiogini  viršinink  iniciatyvos. Kari  aukl jimas ir ugdymas dažniausiai apsiri-
bodavo kult rine veikla ne tarnybos metu. Ši veikla priklaus  nuo ugdytoj  veiklumo, tad
kiekviename dalinyje buvo skirtinga. Nuosekliai kareiviai kaip asmenyb s nebuvo ugdo-
mos. Daugiausia d mesio kariuomen je buvo skiriama svarbiausiam kari  švietimo užda-
viniui – neraštingumo mažinimui.

Antrojo pasaulinio karo frontui art jant prie m s  valstyb s sien , Lietuvos kariuo-
men  sustiprino visapus  kareivi  rengim . Jaunuolius reik jo išmokyti karybos dalyk , taip
pat išaukl ti gerais pilie iais, politiškai brandžiomis asmenyb mis. Tod l buvo parengta ir 
1940 m. paskelbta naujoji kari  aukl jimo ir švietimo programa, kuri kareivi  aukl jim
nukreip  nauja linkme.

„Dabar, kai kariuomen s analfabet  skai ius tesiekia vos 3 proc., laiko gaišinimas ben-
dram lavinimui yra nepateisinamas“, – rašoma 1940 m. kariuomen s vado sakyme Nr. 19 
[4, 225]. sakyme keliama ir pagrindžiama id ja, kod l reikalingi nauji mokymo planai ir
nauja kari  švietimo ir aukl jimo programa.

„Naujose aukl jimo ir švietimo programose jau neb ra pradžiamokslio švietimo, o vie-
ton jo vedama vien karinis ir pilietinis kareivio aukl jimas, tautinis ir valstybinis jo s moni-
nimas, siekiantis išaukl ti <...> s moning  t vyn s gyn j “ [4, 225]. Naujoji 1940 m. kari
švietimo ir aukl jimo programa buvo labai plati. gyvendinant ši program  buvo siekiama
kelti kari , o kartu ir vis  valstyb s pilie i , tautin  ir valstybin  s moningum .

Karininkams kvalifikuotai pasirengti paskaitoms pagal naujosios programos reikala-
vimus buvo gana sunku, ypa  tiems, kurie tarnavo toliau nuo dideli kult ros centr  ir 
bibliotek . Tod l kariuomen s vadovyb , skub dama karininkams pagalb , nurod kai
kuriems kariuomen s štabo skyriams parengti paskait  medžiag . Pagal patvirtint pro-
jekt  Lietuvos kariuomen je buvo parengtos 88 paskaitos kariams, kurias numatyta išleisti
sudarius penkias „Karinio aukl jimo paskait “ knygas.

.
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2. Pirmoji „Karinio aukl jimo paskait “ knyga – vadov lis jauniems
kariams

Kariuomen s štabo Spaudos ir švietimo skyrius, rengiantis leidin  „Paskaitos karei-
viams“, orientavosi  tris kario rengimo laikotarpius. Pirmasis – jaun kareivi  mokymo
laikotarpis. Kiti du apima vadinam j  „sen “ kareivi  mokym  ir tolesn  kareivi privalo-
mosios tarnybos laikotarp .

Iš pradži  jaunieji Lietuvos kareiviai buvo mo-
komi pagrindini karybos ir vidaus tvarkos tarnybos
pagrind , lygiagre iai sisavindami švietimo, rikiuo-
t s, fizinio bei dvasinio aukl jimo kurs . Jie buvo
mokomi ne tik klas se, aikšt se, lauke ar šaudyklo-
se, bet kiekviename žingsnyje, kur karius priži r jo
viršininkas, vyresnysis ar, pagaliau, draugas, persp -
damas d l netinkamo poelgio, pamokydamas. Šiuo
laikotarpiu jaun kar  buvo stengiamasi atpratinti
nuo „civilio“ gyvenimo: jis buvo fiziškai ir dvasiškai
gr dinamas ir rengiamas sunkiai, bet garbingai ir  at-
sakingai kario pareigai. Kitaip tariant, jaun j karei-
vi  mokymo pradiniu laikotarpiu tikslas – parengti
kovotoj , gijus pagrindini kario g dži .

Pirmoji 24 paskait  knyga jauniems kariams
tinkamesniu pavadinimu „Karinio aukl jimo paskai-
tos“ 1940 m. I pusmet pasiek  Lietuvos kariuome-

n . Knygas „Spindulio“ spaustuv  išspausdino 3 000 egz. tiražu. Kit  64 paskait , kurias
reng  karininkai plk. ltn. Pažem tas, mjr. V. Bulvi ius, mjr. Baršauskas, mjr. Asinaitis, kpt.
J. Žemaitis, kpt. Liesis, ltn. Kalinauskas, ltn. Leonavi ius, ltn. V. Kuizinas ir kiti nesp ta
atiduoti spaudai, nes Nepriklausomos Lietuvos gyvenim  nutrauk  soviet  okupacija [6].

Pirmoji „Karinio aukl jimo paskait “ knyga buvo skirta jauniems kareiviams, neseniai
atvykusiems  kariuomen . Ši paskait  tikslai buvo:

1. išaukl ti s moning  T vyn s gyn j , pasiryžus paaukoti visas j gas ir gyvyb  tau-
tos ir T vyn s labui;

2. ugdyti kareivi  garb s jausm  ir dorybes: T vyn s meil , paklusnum , didvyrišku-
m , ištikimyb  viršininkams, kautyni draugams;

3. susipažinti su garbinga Lietuvos praeitimi, dabartimi ir ateities uždaviniais [4].
Šis jaunojo kario vadov lis prasideda pratarme, kurioje išd styta Lietuvos kari  au-

kl jimo ir švietimo pagal nauj sias programas esm , si lymai paskait  vedimo metodikos
klausimais. Knygos pratarm je pabr žiama, kad gerai parengta paskaita gali nukreipti „ka-
reiv  norima linkme“ [1, 3], ta iau teigiam  aukl jimo rezultat  galima pasiekti tik tada,
kai kareiviai tarnybos metu išklausys sistemin paskait  kurs . „Toks kursas, be abejo, tur s
sudaryti tam tikr kareivio paži r  ir ideologij “ [1, 3], jis žinos, kaip svarbu, stojus kov
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su priešu, suvokti, d l ko kovojama, suprasti karo esm . Tai b tina suvokti ne tik kariams,
bet ir kiekvienam valstyb s pilie iui. Anot knygos reng j , „karinio aukl jimo turinys pri-
valo silieti  visos tautos pilietinio ir patriotinio aukl jimo sistem , sukurti T vyn s gynimo
ideologij . Paskaitos daugiau skirtos paveikti kareivio protui, negu širdžiai“ [1, 4].

Pla iau susipažinkime su pirmosios knygos tematika ir problematika.
Vadov l  sudaro 24 paskaitos, kurias pareng  Lietuvos kariuomen s štabe, I, II ir III

p stinink  divizijose, Kavalerijos štabe, Karo technin je valdyboje, Karo aviacijoje tarnav
karininkai. Paskaitoms redaguoti ir parengti spaudai buvo sudaryta speciali komisija (ko-
misijos pirmininkas – Generalinio štabo plk. ltn. J. Šepetys, nariai: plk. ltn. J. Bal i nas,
mjr. V. Bulvi ius ir kpt. Stanišauskas) [5]. 

Pirmosios dvi paskaitos (pareng  kpt. Valiulis) – žangin s. Paskaitoje „Jaun  kareivi
mokymas“ aptariama kariuomen s paskirtis, karinio rengimo tikslai. Konstatuojama, kad
kovotoj  eiles telkiami tik ištikimi, sveiki ir visais poži riais rinktiniai vyrai,  kuri  rankas tau-
ta ir valstyb kartu su ginklu atiduoda savo viltis, gerov  ir išteklius. Visuomen pasitiki didvy-
riškais, ištvermingais ir atsidavusiais kariais, gerai žinodama, kad nuo j priklauso viso krašto 
likimas, kad j  laim jimas – visos tautos laim jimas, j pralaim jimas – valstyb s praž tis. Ar 
valstybei gali b ti kas brangesnis už tuos, kurie pasiryž  gyvyb paaukoti d l Laisv s?

Valstyb  brangina kovos d l Laisv s prisiminimus. Iš daugelio lietuvi  atminties neiš-
sitryn kari , Nepriklausomyb s kovose paaukojusi  gyvybes už valstyb s Laisv  ir gerov ,
paveikslai. D l ši  didvyrišk  žygdarbi  Lietuvos kariuomen  užima aukšt  viet  valstyb s
vertybi  skal je. Ta iau siekiant j  išsaugoti, ypating d mes  šiuo metu reikia atkreipti
jauno kario aukl jim , kurio tikslas – parengti šaltakraujišk , ištverming  kovotoj . Tik iš 
toki  kovotoj  sudaryta kariuomen  gali pasipriešinti gerokai stipresniam priešui.

Antroji paskaita – „Valstyb s turtas“. Ji karius skatina taupyti, gerbti ir saugoti valsty-
b s turt .

3 ir 4 paskaitose „Gyvenimo kova“ ir „Nauji ginklai“ ( jas pareng  ltn. Ma iulis) sutei-
kiama elementari  žini  apie kar  kilm  ir priežastis, apie karuose naudojamus ginklus ir
ginkl  tobul jimo perspektyvas. Valstybi kova d l b vio, d l s kmingos egzistencijos lai-
koma pagrindine kar  kilimo priežastimi. Kadangi visos naujov s kelia baim , tod l priešo
panaudota ne prasta ginkluot  ar technika gali sukelti panik kareivi  gretose.

Informacija, pateikiama kareiviams skirtose paskaitose, privalo išsklaidyti mitus apie
moderni  ginkl  „ne veikiamum “. Ta iau jauni kariai, prisiskait  apie baisius ginklus, gali
su nepasitik jimu ži r ti  šautuvus ir kulkosvaidžius, kadangi šie ginklai gali atrodyti bevil-
tiškai pasen . D l to karininkams svarbu sumažinti kareivi  sukurtus stereotipus, atsineštus
iš taikaus gyvenimo, ir leisti realiai suvokti naudojam  ginkl  galimybes. Šiose paskaitose
itin svarbu formuoti paži r , kad m šyje svarbu ne tik ginklas, bet ir karys, kuris naudoja
š  ginkl , jo asmenin s savyb s, kovos dvasia. Žinoma, kad tik žmogaus valia priver ia pra-
bilti ginklus ir juos tinkamai panaudoti vienoje ar kitoje situacijoje. Kiekvienas karys turi
b ti supažindinamas su galimais netik tumais. Teisingos ir išsamios pradin s žinios lemia
teising  kario poži r  ginklus ir j panaudojimo galimybes.

5–17 paskait  cikle gvildenamas lietuvi  tautos gyvenimas ir kovos d l Laisv s nuo 
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Lietuvos valstyb s sik rimo iki Nepriklausomyb s paskelbimo (paskaitas pareng  kpt.
Draugelis, j. ltn. V. Maželis ir kiti). Šiose paskaitose siekiama išryškinti svarbiausius Lietu-
vos valstyb s gyvenimo etapus: Lietuvos valstyb s k rimo ir Mindaugo vainikavimo m s
valstyb s karaliumi laikotarp , didvyriškas lietuvi  kovas su kryžiuo iais, rusais, totoriais,
lenkais ir švedais ginant šalies teritorij  ir sav j  valstybingum , kai Lietuvai gr s  valstyb s
išnykimo pavojus sudarius unij  su Lenkija, slegiamai Rusijos priespaudos, kai buvo žemi-
nama, persekiojama ir niekinama lietuvi  kalba ir raštas, Lietuvos kult ra ir jos žmon s.

Šios paskaitos kareiviams gal jo pad ti suprasti, kad Laisv pasiekiama tik žmogaus
j gas sekinan iose kovose, kurios neretai pareikalauja didelio kovotoj  ryžto ir pasiaukoji-
mo, žmoni  auk . Valstybei saugoti ir išlaikyti reikia didžiuli  fizini  ir dvasini pastang ,
materiali j  ištekli .

Reikia pažym ti, kad šiose paskaitose nemažai pateikta Lietuvos valstyb s gyvenimo ir
kov pavyzdži  – jie tarsi ankstesn s, tre iosios paskaitos, id j  iliustracija. 

18–23 paskaitos supažindina su karinio aukl jimo tikslais ir uždaviniais Lietuvos vals-
tyb je. Jos suteikia žini  apie priešo propagand  ir kovos su šiuo reiškiniu b dus. Nagrin -
jamos kai kurios karo psichologijos problemos, kaip antai: baim  ir kova su ja, didvyrišku-
mo samprata, jo reikšm kare ir kitos.

Paskutin je, 24-ojoje, paskaitoje aptariamos karo vad pareigos ir j  veikla taikos ir
karo metu, iškeliami sunkumai, kuriuos jiems tenka veikti vadovaujant kariams, telkiant
juos nugal ti prieš  ir laim ti kautynes.

Žinoma, kad jauni kariai, stokojantys patirties, labai atidžiai stebi savo vad . Vadas
yra pavyzdys, tad jam keliami itin aukšti reikalavimai. Tik geras vadas sugeba paskui save
vesti karius, ir jiems nekyla abejoni  d l vado kompetencijos. Nuo vadovavimo priklauso
kautyni likimas. Ta iau kiekvienas vadas pirmiausia yra žmogus, kuris klysta ir kartais lei-
džia prasiveržti savo emocijoms. Sunkiomis kautyni  akimirkomis didžiausias vado r pestis
– neleisti pavaldiniams pernelyg jaudintis ir neapgalvotai elgtis. B tent tada paaišk ja, ar
teisingai buvo aukl tas ir mokytas karininkas ar kareivis, ar jie tinkamai parengti kovai.
Kario dvasios stipryb , pareigingumas ir ryžtas patvirtina nuomon , kad karys ne veltui
apsivilko uniform . O vadui dar sunkiau, nes jam tenka atsakomyb  ne tik už savo karius,
bet ir už s kming  užduoties vykdym .

3. Paskait  d stymo metodika

Vadov lio pratarm je nurodoma, kad paskait  d stymo metodika privalo pad ti kari-
ninkams praktiškai gyvendinti programoje iškeltus uždavinius. Tod l paskait  reng jai iš
anksto sp jo, kad d stymas nebus veiksmingas, jei paskaita bus tik sklandžiai perskaityta iš
lapo: j  reikia papildyti aktualia medžiaga iš kariuomen s ir valstyb s gyvenimo, pasakoji-
mais apie kareiviams paž stamus asmenis, tinkamais pavyzdžiais. Tokie pavyzdžiai padeda
išvengti monotonijos, sutelkia klausytoj  d mes . Labai gerai, jei paskait  metu kareiviams
kyla klausim , kuriuos jie gali kolektyviai aptarti: tada kiekvienas klausytojas aktyviai da-
lyvauja paskaitoje, jis skatinamas m styti, vertinti sav j poži r  ir savarankiškai priimti
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sprendimus. Paskaitas patariama skaityti kareiviams prastose vietose, dažniausiai kareivi-
n se ar auditorijose, ir nepiktnaudžiauti emocin mis priemon mis, pavyzdžiui, muzika ir
deklamavimu. Šios paskaitos privalo skirtis nuo paskait , skaitom  iškilmi proga, kuriose
itin daug d mesio skiriama klausytoj  jausm  žadinimui.

„Karinio aukl jimo paskaitos“ – pirmasis pilietinio ugdymo vadov lis tarpukario Lietuvos 
kariuomen s privalomosios tarnybos kariams. Jo id jas galima s kmingai pl toti ši dien  Lie-
tuvos kariuomen je, rengian ioje karius ne tik Lietuvos, bet ir NATO karin ms paj goms. 

Išvados

1. Pagrindinis naujosios 1940 m. kari  aukl jimo ir švietimo programos uždavinys 
– žadinti ir ugdyti Lietuvos kariuomen s ir vis  valstyb s gyventoj pilietin  s monin-
gum .

2. „Karinio aukl jimo paskaitos“ – jaun  kari  ugdymo vadov lis, tur j s pad ti for-
muoti ir pl toti Lietuvos kari pilietin  ir tautin  savimon .
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Lectures on Military Educationy  as a Manual of Civic Development for Soldiers

Cadet Virginija Jurkut  by Cadet Neringa Ple kaityt
and Assoc. prof. dr. Nijol  Janulaitien

The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania

Summary

The Paper presents Lectures on Military Educationy , a book (manual) aimed at providing young peo-
ple with introductory guidelines on soldier education. It includes tips on how to create the ideology of
the soldier and influence the military mind. It also provides methodological guidelines how soldiers
should be educated, what the format of lectures should be, so that soldiers could  follow the lecturer
at ease and prove efficient acquisition of the presented information.
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MJR. VYTAUTAS BULVI IAUS APIE KAREIVI  IR
KARININK  RENGIM

Kar. Lina Kievišait
Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademija

Anotacija

Straipsnyje pristatoma 1940 m. pirm kart , o 1994 m. pakartotinai išleista mjr. Vytauto Bulvi-
iaus monografija „Karinis valstyb s rengimas“. Aptariamas knygos autoriaus poži ris kari  techni-

n , moralin  ir psichologin  rengim , karininko asmenyb , maž  taut  ir valstybi  nepriklausomyb s
išsaugojimo galimybes.

vadas

Mjr. Vytautas Bulvi ius gim  1908 m. geguž s 5 d. S duvos knygnešio Juozo Bulvi-
iaus šeimoje. Be Vytauto, augo dar šeši vaikai. T vas – Lietuvos kaimo šviesuolis. Turb t

patriotin  aplink ir l m  Vytauto apsisprendim pasirinkti karininko karjer .
1927 m. baig  Karo mokykl . B damas 25-eri  gavo kapitono laipsn , o 30-ies jau buvo 

Generalinio štabo majoras. 1937 m. baig  Vytauto Didžiojo aukšt j karo mokykl . Daug 
raš  kari patriotinio aukl jimo tematika žurnale „M s  žinynas“.

1940 m. bolševikams okupavus Lietuv , jis tapo pirmosios rezistencijos organizatoriu-
mi, Lietuvos aktyvist  fronto (LAF) Vilniaus štabo viršininku.

Mjr. Vytautas Bulvi ius palaik  ryš  su sovietin s kariuome-
n s daliniuose tarnavusiais lietuviais kariškiais ir civiliais pasiprie-
šinimo dalyviais.

1941 m. geguž s–birželio m n., su mus LAF Vilniaus štab ,
majoras Vytautas Bulvi ius nakt  iš birželio 8-osios  9- j  buvo 
suimtas.

1941 m. birželio 23 d. V. Bulvi ius buvo išvežtas  Rusij  ir lap-
kri io 26–27 d. nuteistas sušaudyti. Tada karininkui buvo 33-eji.

Majoras V. Bulvi ius vis  savo gyvenim  skyr pilie i  kari-
niam rengimui, Lietuvos kariuomenei stiprinti, valstyb s Nepri-
klausomybei saugoti. Daugelis j prisimena kaip darbšt , gab ,
pareiging karinink , nuošird  žmog .Mjr. Vytautas Bulvi ius
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Mjr. V. Bulvi ius nusipeln  užimti garbing  viet kiekvieno iš m s  atmintyje, nes
buvo nenuilstantis ir pavyzdingas Lietuvos patriotas. Iškent s žiaurius tardymus, kanki-
nimus, alk , jis neišdav  savo sitikinim , bet, priešingai, juos deklaravo. Prieš paskelbiant
nuosprend  1941 m. birželio 23 d. jis kalb jo: „Mes, kariškiai, suprantame, kad sitvirtinusi
soviet  santvarka lietuviams gyventi neduos. Mat me mums ruošiam genocid , tod l ren-
g m s kovai“ [1, 10].

V.Bulvi ius buvo labai didelis optimistas, visada tik jo Lietuvos nepriklausomybe:
„K , j s manote, kad po m s  mirties neatsiras patriot  m s krašte? Vis vien Lietuva
ginkluosis ir ginsis, vis tiek Lietuva gyvuos. Baigdamas tvirtai šaukiu jus, tautie iai,  kov .
Valio, nepriklausomoji Lietuva!“ [1, 10]

Mjr. V. Bulvi iaus knyga „Karinis valstyb s rengimas“ – ryškiausia prieškario Lietuvos
monografija, išleista 1940 m., skirta karinio rengimo problemoms nagrin ti. Knyga pareng-
ta pagal V. Bulvi iaus paskait , skaityt  Vytauto Didžiojo universitete, medžiag . Autorius
pabr žia, kad amžinoje lietuvi  tautos išlikimo kovoje yra nepaprastai svarbus jos politinis,
karinis, ekonominis ir psichologinis pasirengimas. Knygos tematika gana vairi. Joje apžvel-
giamos karin s doktrinos, kai kuri  kar patirtis, analizuojamas valstybi  karinis pasirengi-
mas politiniu, ekonominiu ir techniniu aspektais. Daug vietos skiriama kareivi , karinink ,
šauli  rengimo, kariuomen s apginklavimo klausimams. Aiškinami diplomatinio ir psicho-
loginio karo metodai ir priemon s, nagrin jami taktikos ir karinio vadovavimo klausimai.

Knygos „Karinis valstyb s rengimas“ pakartotinis leidimas po daugiau kaip 50-ies
met (1994 m.) Nepriklausomyb  v l atgavusioje Lietuvoje tapo iškiliu atgimusios valsty-
b s tradicij  t stinumo ženklu. Knyga ir šiandien stebina žvalgomis apie tai, kokia tur t
b ti nedidel s valstyb s gynybos strategija ir taktika.

„Karinis valstyb s rengimas“ šiandien domina ne tik Lietuvos karius, bet ir visus tuos,
kurie r pinasi savo šalies ateitimi. Nenusp jami likimo vingiai, tod l labai svarbu, kad pri-
reikus daugelis žinot , kaip pasir pinti m s  šalies Nepriklausomybe, kaip j  išsaugoti.

Tyrimo objektas – kareivi  ir karinink  rengimo sistema V. Bulvi iaus knygoje „Kari-
nis valstyb s rengimas“.

Tyrimo tikslas – atskleisti svarbesnius kari  rengimo sistemos tarpukario Lietuvoje
aspektus, reikalavimus karininko asmenybei, mjr. V. Bulvi iaus poži r  mažos valstyb s
pilie i  karin pasirengim  ginti savo Laisv  ir Nepriklausomyb .

Tyrimo metodas – mokslin s literat ros analiz .

1. V. Bulvi ius apie technin , moralin  ir psichologin  kari  rengim

Daug vietos V. Bulvi iaus knygoje „Karinis valstyb s rengimas“ skiriama kareivi  ir
karinink  rengimo klausimams. Skiriami trys pagrindiniai rengimo aspektai: techninis, mo-
ralinis ir psichologinis. Šiuos aspektus V. Bulvi ius žvelgia tiek kareivi , tiek karinink
rengimo sistemoje. Dabar juos pla iau aptarsime.

Techninis rengimas. Kalb damas apie technin kari  rengim , mjr. V. Bulvi ius pa-
br ž , jog b tina atsižvelgti  tai, kad nuolat daug ja ginkl  ir tarnyb ,  atsargos karei-
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vi  mokymo, rikiuot s ir raport  svarb . Tobul jant technologijoms, daug jant rengini
ir prietais , kari  rengimas darosi vis sud tingesnis. Autoriaus nuomone, susiklos ius to-
kioms aplinkyb ms, reikia siekti ne tiek kiekyb s, kiek geresn s kokyb s. Pabandykime
panagrin ti kiekvien  iš ši  karinio rengimo pakop .

Ginklai ir tarnybos. V. Bulvi ius rašo, kad neseniai Lietuvoje buvo kelios nustatytos 
ginkl  r šys ir tarnybos. Tada visus karius reik jo vienodai parengti. Ta iau laikui b gant
reikalavimai labai pasikeit . Atsirado nauj  ginkl  r ši  ir karybos mokslo sri i : k r si
aviacija, motorizuotieji ir mechanizuotieji daliniai ir kt. Netgi šauli kuopoms, kurios yra
vienar šiai vienetai, prireik  mokyti nauj  karini  specialybi , tur ti kulkosvaidži  taiky-
toj , gudusi  šauli , granat  svaidytoj , sek j , keli  r ši  ryšinink . Vis  ši vairiausi
specialybi  kareiviai tur jo b ti mokomi kariuomen je [1, 106].

Atsargos kari  mokymas. V. Bulvi ius sp ja rengiant karius nepamiršti, kad mobiliza-
cijos atveju kariuomen pagaus ja net kelet  kart .  kariuomen pirmiausia silieja atsar-
gos kareiviai. Labai svarbu, kad atsargini  ir tarnaujan i j kariuomen je pasirengimas kuo
mažiau skirt si. Tod l kariuomen  turi r pintis ir atsargos kari  mokymu [1, 106, 107].

Rikiuot ir raportai. V. Bulvi ius teigia, kad žmon ms kartais nesuprantama, kam ka-
riuomen je reikia mokyti rikiuot s, sveikintis ir raportuoti. Paviršutiniškai ži rint, atrodo,
kad tai – nereikalinga, atgyven , ta iau iš tikr j  taip n ra. Tiesa, šie dalykai mokant kareiv
n ra svarbesni už šaudym , lauko pratybas, pasal  rengim  ir t.t., ta iau ilgamet patirtis
rodo, kad visos karin s užduotys atliekamos gerai tik tada, kai rikiuot je kariai išmokomi
susikaupti, staigi  veiksm , paklusti komandoms, kai išsiugdo kolektyviškumo jausm .

Kar  mokant raportuoti negalvojama, jog raportas reikalingas, kad, pavyzdžiui, karys
mok t  tinkamai prieiti prie vado ir pranešti jam kas reikalinga. Ne! Mokytis raportuoti
– tai mokytis visapusiškai susikaupti kelioms sekund ms. Net ir pats didžiausias nenuorama
per kelias sekundes turi suimti save  rankas, kad raportuojant jo kojos, rankos, galva ir lie-
muo jud t  gražiai, sutartinai ir tuo pat metu jis gal t  aiškiai ir garsiai ištarti dažnai gana 
painius raporto žodžius [1, 107].

Geriau mažiau, bet geresn s kokyb s. Kari  mokymo reikšm labai didel . Seniau 
durtuv  ir pab kl  skai ius jau apytikriai rodydavo kariuomen s j g . Šiandien norint ver-
tinti kariuomen s j g , tenka atkreipti d mes jos parengimo lyg . Vis d lto net labai gerai 
ginkluota ir didel , bet prastai parengta kariuomen  nebus stipri [1, 107].

2. Moralinis rengimas

V. Bulvi ius primena daug kart  gird t  teigin , kad dažnai kare s km priklauso nuo
moralini j g . Kuo daugiau laiko praeina nuo dideli  taut  sukr tusi kar , tuo mažiau
d mesio skiriama moraliniam rengimui. Knygos „Karinis valstyb s rengimas“ autorius tei-
gia, kad ne vienas senas karininkas yra sak s: „Et, kautyni  metu jokia taktika man galvos
negrauž . Didžiausias sunkumas b davo kareivius puolim  išjudinti“ [1, 107]. Karas taip
pakei ia žmogaus gyvenim , kad ir gerai parengtam kariui tik sukaupus visas j gas ma-
noma išlaikyti dvasios pusiausvyr . Rengiant karius morališkai, viena iš pagrindini  už-
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duo i  – supažindinti juos su b sima aplinka, karo s lygomis, kuriomis teks veikti. Karys
s kmingiausiai nugali visus fizinius bei psichologinius kautyni  sunkumus, kai sis monina
savo pareig  ir b na pasiryž s t pareig  atlikti. Tod l labai didel  reikšm  turi moralin
kareivi  stipryb .

Kario pareigingumas, atsakomyb s jausmas – tai moralin s savyb s. Autorius savo
knygoje aptaria kelet dalyk , kurie silpnina kareivio pareigingum , pažeidžia kovotojo
dvasin pusiausvyr . Vienas iš j  – gandai. J  karo metu niekada netr ksta. Paleisdamas
gandus, priešas siekia susilpninti kari  moral . Tenka pripažinti, kad toks b das dažnai b na
veiksmingas. Išgirdusiam gand  žmogui pradeda kilti vairiausi tarim . Tarp kareivi  gali
pasigirsti kalb , kad neva jie es  mulkinami ir pan. Tuomet kiekvienas pralaim jimas aiš-
kinamas kaip vad  nemokšiškumo ir apsileidimo padarinys. Gand  atakos rengiamos, kai
yra itin tempta situacija. Antraip, jei priešas nuolat intensyviai skleist  gandus, mes jiems
gytume tam tikr  imunitet (atsparum ). Ne be reikalo atsirado posakis: „Šuo ir kariamas

pripranta“. Kuo daugiau laiko praeina nuo vienos gand  atakos iki kitos, tuo menkiau mes
t laikotarp  išnaudojame, tuo skaudesni mums kitos j  atakos sm giai [1, 117–118].

Žinome, kad dvi kariuomen s kautyni  lauke susikauna ž tb tinai, kai abi jau iasi
turin ios galimybi laim ti. Tokia situacija susiklosto esant j g pusiausvyrai. Jei to n ra,
silpnesnioji pus  lemiamos kovos vengia, delsia. Tod l svarbu  kautynes stoti sukaupus kuo
daugiau moralini j g . J  turi pakakti kariui ne tik vienai operacijai, bet visam alinan iam
karui ir galiausiai lemiamam karo etapui, kuriame jau j g  liku iai „pertvarko“ pasaul .

Moralinis kario tvirtumas priklauso nuo išugdyto pareigos jausmo, tautos kult ros ly-
gio, pilie i  s moningumo, nuo to, ar pats karys yra suinteresuotas kovoti, nuo jo pilietinio
patriotinio s moningumo, pilietiškai suvokiam  T vyn s gynimo tiksl  ir nuostatos juos
gyvendinti. Karys bus viskam pasireng s, kai bus suinteresuotas kov laim ti. „Kareiv  rei-

kia tikinti, kad Lietuvos nepriklausomyb  yra tas objektas, d l kurio verta kovoti, nes tik
nepriklausiamoje Lietuvoje gali b ti kuriama jo ir jo vaik  gerov ,“ – pažymi V. Bulvi ius
[1, 121].

3. Psichologinis rengimas

Mjr. V. Bulvi ius mano, kad vien techniškai parengus kareiv  bus padaryta tik pus dar-
bo. Kai kareivis bus psichologiškai ir morališkai pasiruoš s sutikti karo baisybes, jas ištverti,
tada jis bus pasireng s karui. Kareivis tur t  b ti m šiui parengtas, kad žinot , kokie gali-
mi pavojai ir netik tumai jo laukia. Analizuojant psichologin  rengim , b tina išskirti šiuos
aspektus: pasirengim  netik tumams, tvirtos valios ir šaltakraujiškumo ( „šalt  nerv “),
geb jimo nugal ti mirties baim  ugdym .

Pasirengimas netik tumams. Netik tumai kautyn se ne išimtis, o taisykl . Prastai ver-
tinamas tas vadas ar kareivis, kuris, kautyn ms vykstant „ne pagal plan “, sutrinka. Tikras
kovotojas turi laukti vairiausi  netik tum  ir b ti pasireng s tinkamai  juos  reaguoti. Ne
paslaptis, jog iš pradži kariui b na daug kas netik ta. J  baugina ir stipriai veikia kiek-
vienos kulkos zvimbimas. Pamažu kareivis išmoksta vertinti pavojingumo laipsn  ir rinktis
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priemones savo saugumui padidinti. Tik išmok s teisingai vertinti situacij , kareivis gali
sumažinti netik tumus, su jais apsiprasti [1, 109–110].

Tvirti kaip plienas nervai. Pagrindinis reikalavimas kareiviui moderni kautyni lauke
– tvirti nervai. Seniau, kai lemiamos kautyn s baigdavosi per kelias valandas ar dar grei-
iau, didel  reikšm  tur jo trumpi dr sos ir energijos protr kiai. Ši  dien  kautyn se tai

neaktualu. Prieš moderni  ginkl  ugn , be dr sos, reikalingas ir sumanumas, greita orienta-
cija. Moderniame kare kautyn s trunka labai ilgai. Yra daugelis taktini  veiksm , kuriuos
galima atlikti remiantis tik ypa  stipri  nerv kovotojais.

sivaizduokite prieštankinio pab klo taikytoj  tuo metu, kai vyksta masin priešo tan-
k  ataka. Per kelias sekundes vis  viltys, vis  akys nukrypsta  š kar . Nuo jo priklauso
daugelio draug  gyvyb s. B tent šio kario moralin s j gos ir nerv  tvirtumas dabar lemia
labai daug [1, 110–111].

Sugeb jimas nugal ti mirties baim . Baim s jausmas b dingas kiekvienam gyvam or-
ganizmui, nes kiekvienas s moningai ar nes moningai stengiasi išlikti gyvas ir sveikas. Tai 
– gimtas savisaugos instinktas. Žmogus š  instinkt  taip pat turi – jis bijo mirties. Kautyn se
kiekvieno kario viduje, jo dvasioje, grumiasi dvi priešingos j gos: pareiga, s žiningumas,
savigarbos jausmas, noras nugal ti prieš  ir mirties baim . Protas, valia, s žin  reikalauja
atlikti savo pareig , o savisaugos instinktas, baim  liepia b gti ir sl ptis. Jei kuri iš ši  dviej
j g  nugali, karys krypsta arba  baili j , arba dr si j pus . Narsiausieji kariai nuoširdžiai
prisipaž sta, kad jie mirties bijo, kaip ir visi kiti, nenori mirti lygiai taip pat, kaip ir bailieji.
J  narsumo paslaptis – sugeb jimas nugal ti mirties baim .

Kiekvienas kovotojas privalo b ti psichologiškai rengiamas ramiai sutikti visas kauty-
ni  baisybes, visus netik tumus. Turi b ti gr dinama kovotojo valia ir stiprinamos morali-
n s j gos, nes tik tai gali jam pad ti nugal ti mirties baim . „Vadai turi užtikrinti, kad visi 
kariai kovot  ir  aukot si bendram tikslui, kad bailieji taip pat rizikuot  savo gyvybe, kaip
ir dr sieji“, – teigia V. Bulvi ius [1, 115–116].

4. Karinink  ugdymas

V. Bulvi iaus knygoje „Karinis valstyb s rengimas“ nemažai vietos skiriama karinink
rengimui. Anot autoriaus, b simieji karininkai savo pašaukimui tur t prad ti rengtis jau
vidurin je mokykloje. Karo mokykloje jie parengiami techniškai, morališkai ir psichologiš-
kai. Ta iau karininko karinis techninis mokymas nenutr ksta vis jo tarnybos laik . Baig s
vienus kursus, išlaik s egzaminus, kad gal t  eiti aukštesnes pareigas, jis netrukus v l turi
prad ti ruoštis kitiems egzaminams. 

Mokydamasis karo mokykloje, kari nas turi galimyb patikrinti save, sitikinti, ar jis
sugeb s b ti geras vadas, ar ne. Dažnai vado b do savyb s svarbesn s už pasirengim .

Karininko asmenyb s bruožai. Mjr. V. Bulvi ius atkreipia d mes  tai, kad karininkai
turi b ti visapusiai, d mesingi, sugeb ti kontroliuoti savo elges , nes tarnyba labai sunki, o
s lygos dažnai kinta. Jie negali prarasti budrumo, b ti išsiblašk , turi nuolat matyti ir su-
prasti, kas dedasi aplinkui, galvoti apie kelet  dalyk  iš karto, nesutrikti ekstremaliose situ-
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acijose, išlikti darbingi, kai yra labai pavarg  ar neišsimiegoj . Negali b ti irzl s ir nervingi
ne tik fronte, kai kariai vien iš vado veido išraiškos sprendžia apie pavojaus dyd  ir pada-
linio pad t , bet ir normaliomis kovinio rengimo, tarnybos s lygomis, nes ir tada pasitaiko
tempt  situacij , kai vadai privalo savo emocijas valdyti, neprarasti dvasin s pusiausvyros,

geb jimo taktiškai ir sumaniai elgtis.
V. Bulvi ius rašo, kad jei profesorius, vietoje laiško pašto d žut gr d s savo sk t ,

gali sulaukti pastabos: „Jis išsiblašk s, kaip ir dera profesoriui“, tai karininkui tokia pastaba
b t labai didelis pažeminimas, nes jis privalo visk pasteb ti, negali galvoti tik apie vien
objekt . Karininkas turi pasteb t, kad vienam jo kariui skauda koj , o kito – prasta nuotai-
ka, paguosti nusiminus , nuraminti supykus . Be to, visa tai reikia padaryti vos ne t pa i
akimirk [1, 127–128].

Karininkai, anot V. Bulvi iaus, privalo mok ti bendrauti su vairaus amžiaus ir išsila-
vinimo, skirting  tautybi , tikyb  ir profesij  žmon mis, sugeb ti jiems vadovauti ir taikos,
ir karo s lygomis, mokyti ne tik jaunesnius, bet ir vyresnius už save žmones. Jie turi tur ti
organizacini  ir administracini  geb jim , b ti susipažin  su teis s dalykais, taip pat neblo-
gi sportininkai, išmanantys sveikatos ir higienos reikalus.

Be viso to, karininkai dar turi b ti „geri karinink  šeimos nariai“, branginantys kari-
ninko garb , mokantys sugyventi su kitais karininkais, link  su jais bendradarbiauti, sugeb
savo asmenin  nuomon  suderinti su bendr ja karine doktrina [1, 128–129].

Taigi karininkams keliami reikalavimai labai aukšti. Suprantama, ne visi karininkai
sugeba vienodai gerai tuos reikalavimus vykdyti.

Anot V. Bulvi iaus, tarp karinink  yra ir apsileid li , sveikos ambicijos stokojan i
žmoni , kurie, šiaip taip gij  karininko laipsn , apsileidžia, pradeda girtauti, kortuoti. Jie ir
kitiems karininkams tampa nemalon s, nes b na labai nepatenkinti, kai draugai juos laips-
niu ir pareigomis aplenkia. Tokie atsilik liai juos kaltina d l tariamo šališkumo, protekcij ,
o savo nes kmi priežas i  rasti ne stengia [1, 132].

V. Bulvi iaus nuomone, kariuomen  yra savo tautos k dikis. Jis serga tomis pa iomis
ligomis, kaip ir visa tauta. Bet tauta, anot V. Bulvi iaus, jau spar iai sveiksta, kratosi iš ver-
gijos laik paveld t  yd . Kariuomen  sveiksta grei iau už taut . Ypa  daug vil i  teikia
jaunoji karinink karta, negyvenusi priespaudoje, turinti geras s lygas mokytis ir lavintis.
Jaunosios karinink  kartos uždavinys – „padaryti Lietuvos kariuomen  tikrai ir nuoširdžiai
vis  tautos sluoksni  mylim  ir gerbiam , surasti geriausius, patikimiausius ir pigiausius
b dus tautos kariniam saugumui laiduoti“, – rašo V. Bulvi ius [1, 133].

5. Jaunuoli  rengimas karybos studijoms

Knygoje „Karinis valstyb s rengimas“ V. Bulvi ius nemažai d mesio skiria kandidat
karybos studijoms, atrankai ir kariniam rengimui vidurin je mokykloje. Jis pažymi, kad
vidurin s mokyklos mokytoj  ir aukl toj pastangos daugiausia skiriamos aukl tini protui
lavinti, o tokios b simajam karininkui labai reikalingos savyb s kaip greita orientacija, mo-
ralin  ir psichologin  ištverm , atkaklumas, draugiškumas, geb jimas organizuoti ir admi-
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nistruoti beveik visiškai neugdomos. „M s  viduriniosios mokyklos daugiausia stengiasi
paruošti ger  kandidat  universitetui, ta iau dažnai užmiršta savo n  kiek ne mažesn par-
eig  – parengti kandidat karo mokyklai“, – rašo V. Bulvi ius. Puikus kandidatas  universi-
tet , deja, gali b ti visiškai netinkamas karo mokyklai, – teigia jis [1, 134].

Gali b ti, kad vidurin  mokykla viena nepaj gia parengti reikiamo skai iaus tinkam
kandidat karo mokyklai. Tod l ji, V. Bulvi iaus nuomone, tur t pasitelkti skaut  organi-
zacij , kurios veikla labai tinka b sim j  vad  b dui gr dinti. Skaut  veikloje jaunuoliai
mokosi vadovauti, organizuoti, administruoti, dalyvaudami kariniuose žaidimuose, sporto
varžybose, turistiniuose žygiuose, taip pat ir naktiniuose, gyja tam tikr g dži , reikaling
karin je veikloje, sustipr ja fiziškai, morališkai ir psichologiškai.

Skaut  veikla rengiant kandidatus karo mokykloms itin vertinama daugelyje šali .
Antai anketoje, kuri  turi užpildyti kandidatas  Lenkijos karo mokykl , pateiktas klausi-
mas, ar stojantysis dalyvavo skaut  organizacij  veikloje. Nedalyvavusieji karo mokyklose 
nepageidaujami.

V. Bulvi ius mano, kad Lietuvoje šia kryptimi reik t  eiti dar toliau. Visi norintieji stu-
dijuoti karo mokslus pirmiausia tur t  skaut  organizacijoje išeiti tam tikr parengiam j
kurs  ir tik po to gal t kandidatuoti karo mokykl [1, 134].

Suprantama, kad jaunuoli  rengimas karybos studijoms, j  atranka ne vien viduri-
n s mokyklos ar skaut  organizacijos reikalas. Tai – vienas svarbiausi  valstyb s karinio 
rengimo uždavini . Tod l jis turi r p ti visai visuomenei, taigi ir kiekvienai šeimai, kiek-
vienam pilie iui.  

6. Maž  valstybi  karinis saugumas

V. Bulvi ius atkreipia d mes  tai, kad mažai valstybei kariniu poži riu pavojingas ne
tiek jos mažumas, kiek nepasitik jimas savo j gomis. Š  dalyk  sunku suprasti maž  vals-
tybi pilie iams, nes joms labiausiai imponuoja didži j  valstybi  galia. „Nepasitik jimas
savo valstyb s j gomis – tai tikras Achilo kulnas mažose valstyb se. Tik ypa  geru pilie i
s moningumu galima ši  didži j  maž j  valstybi  silpnyb panaikinti ar bent labai su-
švelninti <...> Dr sa ir pasiaukojimas yra tie dalykai, kurie gali mažos tautos paj gum
padidinti iki milžinišk  rib “, – teigia V. Bulvi ius [1, 34–36].

Labai svarbu, kad, kilus karui, valstyb je jaust si vidin darna, nes netvirt psicholo-
giškai kari  ir pilie i  moral  ir kovos dvasia ima silpti. Nebelieka noro kovoti ir laim ti.
Kovos dvasiai susilpn jus, atsiranda minios toki , kurie reikalauja taikos bet kokiomis s -
lygomis. Tod l tauta, tur jusi visas s lygas laim ti, pasiduoda d l dvasin s bei psichin s
ištverm s stokos. Ne veltui po toki vyki  atsirado posakis, jog kar laimi tas, kurio nervai
stipresni. Tod l, anot V. Bulvi iaus, mažoms tautoms ir valstyb ms pavojingas ne tiek j
mažumas, kiek psichologinis nepasitik jimas savo j gomis, ryžto ginti T vyn s laisv  ir Ne-
priklausomyb  stoka.
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Išvados

1. Profesionali  kario parengt  lemia trij pagrindini  kovinio rengimo aspekt : tech-
ninio, moralinio ir psichologinio – kokyb .

2. Jaunuoli  atranka karybos studijoms ir karinink  ugdymas – vienas svarbiausi  vals-
tyb s karinio rengimo uždavini .

3. Anot V. Bulvi iaus, mažoms tautoms ir valstyb ms pavojingas ne tiek j  mažumas,
kiek psichologinis nepasitik jimas savo j gomis, ryžto ginti T vyn s laisv  ir Nepriklauso-
myb  stoka.

Literat ra

1. Bulvi iusV. (1994). Karinis valstyb s rengimas. Vilnius.
2. Bendrosios ir karo psichologijos pagrindai (1999). I d. Pareng  Puzinavi ius B. Vilnius:
Leidybos centras.

Maj Vytautas Bulvi ius on Military Training of Soldiers and Military Officers

by Cadet Lina Kievišait
The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania

Summary

The article dwells on Maj Vytautas Bulvi ius and his attitude towards preparation of soldiers and
military officers for their profession. His ideas are analysed in the context of his book, Military Train-y
ing of a Countryg y, where he identifies the following three stages of military preparation: technical,
moral, and psychological. Also, he underlines the significance of the officer’s personality and marks
that not every soldier can be a good officer.
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KARININK  RENGIMO IR KVALIFIKACIJOS
K LIMO SISTEMA TARPUKARIO

NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE (1919–1940 M.)

Doc. dr. Bronius Puzinavi ius
Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademija

Anotacija

Straipsnyje glaustai aptariama 1919–1940 m. Lietuvoje veikusi karinink  rengimo ir j  kvalifika-
cijos k limo sistema, rašoma apie Karo mokykl , Aukštuosius karinink kursus, aviatori  ir j rinink
rengim , karinink  organizacij  – Lietuvos karinink  ramov s ir Karo moksl draugijos – pastangas
kelti karinink  kvalifikacij , bendr j  išsilavinimo ir kult ros lyg .

vadas

1918 m. Nepriklausomyb  atk rusios Lietuvos besikurian iai kariuomenei labai tr -
ko patriotiškai išaukl t  aukštos kvalifikacijos karinink . Tuomet s Lietuvos karininkijos
branduol  sudar  carin s Rusijos kariuomen je tarnav  lietuviai. Baigiantis Pirmajam pa-
sauliniam karui j  buvo apie 500 [1, 162]. Ta iau tarp j  beveik nebuvo aukštesnius ka-
rinius laipsnius turin i  karinink , nes caro valdžia nepasitik jo lietuviais, neleido jiems
studijuoti Rusijos kariuomen s Generalinio štabo karo akademijoje, tarnauti pulk  ir kit
stambi  kariuomen s jungini  štabuose. Daugum  lietuvi  karinink  buvo Pirmojo pasau-
linio karo metais per vadinamuosius student  šaukimus  Rusijos karo mokyklas patek  ir 
po 4–5 m nesi  mokymo jaunesni j  karinink  arba praporš ik ( puskarininki ) laipsnius
gij  lietuviai studentai, taip pat mokytojai, gydytojai, farmacininkai ir kit profesij  atsto-

vai. Daugelis j kovojo Pirmojo pasaulinio karo frontuose, daugiau ar mažiau gijo karin s
veiklos bei karo meno patirties. Paskelbus Lietuvos Nepriklausomyb , dauguma j  gr žo
T vyn  ir savo žinias bei patirt panaudojo savo nepriklausomos valstyb s ginkluotosioms
paj goms kurti. Jie stojo  besikurian i  Lietuvos kariuomen  savanoriais arba  j  buvo pa-
šaukti 1919 m. paskelbus mobilizacij . Didel mis Lietuvos Vyriausyb s, kariuomen s k r -
j  ir vad  bei visos tautos pastangomis pavyko pasiekti, kad 1919 m. rugs jo 25 d., lemiam
kov  su bermontininkais išvakar se, Lietuvos kariuomen je jau tarnavo 676 karininkai,
300 karo valdinink , 60 gydytoj  ir 19 149 kareiviai [1, 436]. Ta iau karinink  vis dar labai 
tr ko. Istoriko V. Les iaus duomenimis, 1919–1920 m. Lietuvos kariniuose daliniuose buvo 
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laisvi 778 karinink , 447 karo valdinink  etatai, tr ko apie 17 735 kareivi [1, 436]. Pad t
komplikavo did jan ios gr sm s Lietuvos Nepriklausomybei, b tinyb  j  ginti su ginkl
rankose. Tokiomis s lygomis reik jo nedelsiant stiprinti jaunos, nepriklausomos valstyb s
ginkluot sias paj gas, neatid liojant prad ti rengti karininkus.

Tyrimo objektas – Lietuvos karinink  rengimo ir kvalifikacijos k limo sistema Lietu-
voje 1919–1940 m.

Tyrimo tikslas ir uždaviniai: išnagrin ti 1919–1940 m. Lietuvos karinink  rengimo ir
kvalifikacijos k limo sistem : Karo mokyklos, Aukšt j karinink kurs  ir Vytauto Didžio-
jo aukštosios karo mokyklos veikl , aviatori  ir j rinink  rengimo tvark , vertinti Lietuvos
karinink  ramov s bei Karo moksl draugijos pastangas kelti karinink kvalifikacij , ben-
dr j  išsilavinim  ir kult r .

1. Karo mokykla

Galima sakyti, kad naujos kartos Lietuvos karininkai buvo prad ti rengti pa iame
Nepriklausomyb s kov  s kuryje. 1919 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb
paskelb , kad Kaune steigiama Karo mokykla. T pa i  met kovo m nesio pradžioje
mokykla prad jo darb .  j  susirink kandidatai karininkus mok si neilgai – vos 4 m -
nesius. Liepos 6 d. buvo išleista I Karo mokyklos aukl tini  laida – 89 ,,karužai‘‘ (v liau,
atk rus Lietuvos kariuomen s karinink  laipsnius, jiems buvo suteikti leitenant  laipsniai)
ir 7 puskarininkiai, turintys teis  gauti karininko laipsn  kariniuose daliniuose. Netrukus jie
išvyko  front [2, 7]. Ne ilgiau mok si ir II bei III laid  aukl tiniai, nes frontui nedelsiant
reik jo nauj  j g . Ž tb tini  kov  su Lietuvos Nepriklausomyb s priešais metu Karo mo-
kykla, veikdama didelius organizacinius sunkumus, išleido 3 aukl tini laidas – iš viso 434
karininkus ir puskarininkius. Tai buvo didel parama besikurian iai ir kovose su priešais
tvirt jan iai Lietuvos kariuomenei [2, 9].

Pasibaigus kovoms d l Nepriklausomyb s, karinink  rengimo kokybei buvo galima
skirti kur kas daugiau d mesio ir laiko. Tod l 1921 m. mokymo trukm pailg jo iki 2, o
nuo 1935 m. – 3 met . Karo mokykloje daug d mesio buvo skiriama ne tik specialiajam,
bet ir moraliniam, pilietiniam bei patriotiniam b sim j  karinink  rengimui, j  asmenyb s
ugdymui. 1929 m., minint gyvavimo dešimtmet  ir gavus prezidento A. Smetonos sutikim
b ti mokyklos glob ju (,,šefu‘‘), Karo mokyklai buvo suteiktas Pirmojo Lietuvos Prezidento
vardas (sutrumpintas pavadinimas – P.L.P. karo mokykla). Per vis  veiklos laikotarp , tai yra
iki 1940 m., Karo mokykla vairioms kariuomen s ginkl  r šims pareng  1 719 karinink [3,
43]. Nemažai, turint galvoje, kad 1936–1940 m. Lietuvos kariuomen je tarnavo apytikriai
nuo 1 700 iki 1 900 tikrosios karo tarnybos karinink [3, 196–199].

1926 m. atsargos karininkams rengti Karo mokykloje buvo steigti aspirant  kursai.
Kasmet buvo išleidžiama po vien vairi kariuomen s ginklo r ši  ir tarnyb  atsargos ka-
rinink  laid . Iki 1940 m. Karo mokykla pareng  2 574 atsargos karininkus. Parengti kari-
ninkai gaudavo atsargos jaunesniojo leitenanto laipsn . Jie b davo šaukiami pakartotinius
mokymus ir kursus, po kuri  gal jo gauti aukštesn  karin  laipsn  iki kapitono imtinai. Tad
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galima sakyti, kad Lietuvos kariuomenei buvo rengiamas pakankamas karinink  rezervas,
teikiantis galimyb  kriz s atveju tikrosios tarnybos karinink  skai i padidinti daugiau kaip
dvigubai [3, 44–46].

Soviet  S jungai okupavus Lietuv , Karo mokykla buvo perkelta  Vilni  ir ia išfor-
muota. Dalis kari n  ir d stytoj  buvo suimti, kiti – išleisti  atsarg [2, 11].

2. Aviatori  ir j rinink  rengimas

Lietuvos kariuomen s k rimosi pradžioje iškilo b tinyb  tur ti savo karo aviacij , nes
tuome iai Lietuvos Nepriklausomyb s priešai š  modern  ir galing  ginkl  jau tur jo. 1919
m. pradžioje, prad jus formuoti Inžinerijos batalion , kaip jo sudedamoji dalis k r si ir avi-
atori  b rys, greitai tap s atskira Aviacijos dalimi. Pirmasis karo l ktuvas Lietuvai atiteko 
kaip karo grobis iš bolševik . 1919 m. pradžioje  Kaun  buvo atgabenti 8 Vokietijoje pirkti
karo l ktuvai, o kiek v liau sigyti dar 5 vairi  tip  l ktuvai iš Kaune vis dar tebebuvusio
vokie i karinio dalinio. 1919 m. pabaigoje Lietuvai atiteko dar apie 30 l ktuv , kuriuos
Radviliškyje paliko iš ten išvyti bermontininkai. 1919 m. geguž s m n. buvo suformuotas
karininko Šalkausko vadovaujamas kovinis aviacijos b rys, dalyvav s Nepriklausomyb s
kovose (jis žvalg , fotografavo, bombardavo priešo pozicijas) [1,385].

Besikurian ios Lietuvos karin s oro paj gos labai stokojo kvalifikuot  specialist . Tuo 
metu jose tarnavo keli Rusijos kariuomen je patirties gij lak nai, ta iau jie nemok jo
valdyti vokišk  l ktuv . Tod l teko samdyti užsienie ius, daugiausia vokie ius, pilotus, me-
chanikus, instruktorius. Kartu siekta kuo grei iau prad ti rengti savo aviatorius.

1919 m. kovo 12 d. Kaune buvo steigta Karo aviacijos mokykla. Padedant užsienio 
instruktoriams parengta 8–10 m n. trukm s teorinio ir praktinio mokymo programa. Po 
9,5 m n., 1919 m. gruodžio 16 d., Karo aviacijos mokykla išleido pirm j  aukl tini  laid  ir
buvo išformuota. Mokykl  baig  34 aviatoriai. 23 iš j  buvo suteiktas leitenanto, 11 – pus-
karininkio laipsnis (pastarieji leitenantais tapo tarnaudami Aviacijos dalinyje). Baigusieji 
ši  mokykl  sudar  Lietuvos karo aviacijos personalo branduol . Tarp mokykl  baigusi j
buvo ir v liau pagars j karo lak nai ir konstruktoriai A. Gustaitis, J. Dobkevi ius, J. Kum-
pis ir kiti, daug prisid j prie Lietuvos oro paj g pl tros ir modernizavimo [1, 389–391].

Uždarius min t j  Aviacijos mokykl , aviatori  rengimas Lietuvoje nenutr ko. 1921 
m. prie Mokomosios karo aviacijos eskadril s buvo steigti žvalg  ir lak n  kursai. 1923
m. v l buvo kurta laikina Aviacijos mokykla, sudaryta iš karinink  ir puskarininki klasi .
Nuo 1931 m. prie Vytauto Didžiojo aukšt j  karinink  kurs  veik  Aviacijos skyrius. 1936 
m. buvo steigtas Lietuvos aeroklubas, nuo kurio prasid jo Lietuvos civilin s aviacijos pl -
tra. Nors d l moderni l ktuv , patyrusi lak n  ir instruktori  stokos Lietuvos oro paj -
gos k r si labai sunkiai, per palyginti trump  laik  jos gerokai sutvirt jo, buvo netgi prad ti
gaminti savi l ktuvai – devyni  tip  ,,Anbo‘‘ ir trij  tip  ,,Dobi‘‘. 1934 m. trij  ,,Anbo-4‘‘
tipo l ktuv  grandis, vadovaujama A. Gustai io, atliko apie 10 000 km skryd per Europ ,
nusileidusi 12 valstybi  sostin se. Soviet  okupantai nutrauk  Lietuvos karo ir civilin s
aviacijos pl tr [1, 389–391; 4, 336–337].
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Tarpukario Nepriklausomoje Lietuvoje buvo aktuali ir j rinink  rengimo problema,
ypa po 1923 m., atgavus Klaip dos uost  ir prad jus kurti karo laivyn . Buvusi  carin s
Rusijos karo laivyno karinink  V. Nagio-Nagevi iaus, T. Daukanto ir kit pastangomis 1923
m. prie Kauno aukštesniosios technikos mokyklos buvo steigtas J reivyst s skyrius. Šis vos
por  met  veik s skyrius reng  kandidatus toliau studijuoti j reivyst  užsienyje. Pirmaisiais
mokslo metais mok si 24 moksleiviai. 1924 m. vasar jie praleido Klaip doje, plaukiojo
laivais. Antraisiais mokslo metais skyriuje mok si tik 16 moksleivi . Iš j  15 išlaik  baigia-
muosius egzaminus ir 1925 m. buvo pasi sti t sti moksl  Suomij . Ten pasi stieji pirma
tur jo gyti patirties laivuose ir tik po to t sti studijas. Plaukiojimo j rose metu 2 mokslei-
viai susirgo ir mir , 1 žuvo per audr (buvo bangos nuplautas nuo denio), 2 pasiliko gyventi
Australijoje. Likusieji 10 t s  mokslus ir 1930 m. gij  kapitono laipsn  juos baig . Jie kartu
su keliais vyresnio amžiaus carin s Rusijos laivyno karininkais besikurian iame Lietuvos
karo laivyne sudar  kvalifikuot  j rinink  branduol . Žini  apie kitas tuo metu Lietuvoje
veikusias j rinink  mokyklas nerasta. Tik žinoma, kad b simieji karo laivyno karininkai
studijavo Italijoje, Pranc zijoje, Belgijoje, Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje, Latvijoje.
Eiliniai j reiviai ir j r puskarininkiai buvo rengiami 1927 m. sigytame karo laive, kuris
v liau buvo pavadintas Prezidento Smetonos vardu. 1935 m. jis tapo mokomuoju Lietuvos
ginkluot j paj g  karo laivu. Tai tur jo b ti Lietuvos karinio j r  laivyno k rimosi pra-
džia, deja, d l nepalankiai susiklos iusi  aplinkybi (Klaip dos netektis, sovietin  okupaci-
ja) jo pl tra nutr ko [5,5-57; 161–175; 6, 152–154].

3. Aukštieji karinink  kursai ir Vytauto Didžiojo aukštoji karo mokykla

Nepriklausomyb s metais buvo r pinamasi ir karin  išsilavinim jau turin i  bei ka-
riuomen je tarnaujan i karinink kvalifikacijos bei bendrojo išsilavinimo lygio k limu,
asmenyb s ugdymu. Jau 1919 m. sausio 21 d. tuometis krašto apsaugos ministras M. Ve-
lykis sak pulk  vadams ir apskri i komendantams organizuoti vakarinius karybos daly-
k  kursus karininkams [7, 28]. 1920 m. Kaune buvo steigti Laikinieji, o 1921 m. – Aukš-
tieji karinink kursai. 1923 m. jie buvo pavadinti Didžiojo Lietuvos kunigaikš io Vytauto
aukštaisiais karinink  kursais, o 1930 m. – Vytauto Didžiojo aukštaisiais karinink  kursais.
Mokslas Bendrajame kurs  skyriuje truko 1, Inžinerijos ir Karo technikos skyriuose – 2 me-
tus. 1928 m. Bendrasis kurs  skyrius buvo panaikintas. Per kurs  veiklos laikotarp  š  skyri
baig  apie 500 karinink . Tuo metu atrod , kad to pakanka. Ta iau Inžinerijos ir Karo
technikos skyriai t s  veikl . Be to, 1926 m. prie Aukšt j karinink kurs  buvo prijungti ir
1923 m. steigti Aukštieji karo technikos kursai. 1930 m. Aukštuosiuose karinink  kursuose
buvo surengti karo topografijos kursai. Buvo organizuojami ir trumpalaikiai, dažniausiai
kelis m nesius trunkantys, atskir ginkl  r ši , fizinio rengimo instruktori , vadovavimo
daliniams ir padaliniams bei kitokie kursai. Juose d st  ne tik karininkai, bet ir Lietuvos
universiteto profesoriai. Tod l kurs  lygis nebuvo žemas [ 7, 30].

Vis d lto nuo 1921 m. veik  Aukštieji karinink kursai pagal savo paskirt  ir mokymo
program  neprilygo aukštajai karo mokyklai. Tod l 1931 m. Vytauto Didžiojo aukštuo-
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siuose karinink kursuose buvo steigtas Generalinio štabo skyrius, kurio programa atitiko
kit  valstybi  generalini  štab  akademij  mokymo programas. Taigi 1931 m. buvo ženg-
tas svarbus žingsnis kuriant Lietuvos aukšt j karo mokykl . Formaliai šis procesas baig -
si tik 1938 m., paskelbus Seimo priimt statym , kuriuo vadovaujantis Vytauto Didžiojo 
aukštieji karinink  kursai buvo pertvarkyti  Vytauto Didžiojo aukšt j  karo mokykl [8,
42]. Šios mokyklos tikslas buvo rengti aukštos kvalifikacijos karininkus, galin ius vadovauti
stambiems kariniams junginiams, dirbti Generaliniame štabe. Karininkai  Aukšt j  kari-
nink kurs  Generalinio štabo skyri  bei Vytauto Didžiojo aukšt j karo mokykl  buvo 
atrenkami konkurso b du. Konkurso s lygos nebuvo lengvos, nes jas veikdavo tik 25–30
proc. pretendent . Akademin s studijos mokykloje t s si 2 metus, dar vienus tekdavo pra-
leisti stažuot se, kurios vykdavo kariniuose daliniuose. Buvo studijuojama karo strategija
ir taktika, operacij planavimas ir valdymas, karo topografija, istorija, teis , pedagogika ir
psichologija, kalbos kult ra, užsienio kalbos, supažindinama su naujausia karo technika.
Daug dalyk d st  Vytauto Didžiojo universiteto profesoriai. Aukšt j karinink kurs
Generalinio štabo skyri  bei Vytauto Didžiojo aukšt j karo mokykl  baig  3 Generalinio
štabo karinink  ir 1 intendant  laidos, tarp j  ir 19 tre iosios Generalinio štabo skyriaus
laidos absolvent , baigusi  studijas 1939 metais [9, 131–134]. Susirinkus 4-ajai laidai, Lie-
tuva netrukus buvo soviet  okupuota, Vytauto Didžiojo karo mokykla uždaryta, daug jos 
klausytoj  ir d stytoj  suimta, ištremta  Rusij  arba nužudyta [8, 42].

Uždarius Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokykl  ir Vytauto Didžiojo aukšt j
karo mokykl , buvo sužlugdyta jau pakankamai sutvirt jusi Lietuvos karinink  rengimo ir
kvalifikacijos k limo sistema.

Tarpukario Nepriklausomoje Lietuvoje karininkai, pretenduojantys užimti aukštesnio
išsilavinimo reikalaujan ias pareigas, tur jo galimyb papildomai studijuoti ir Vytauto Di-
džiojo universitete. Antai 1939 m. Krašto apsaugos ministerija buvo numa iusi išlaikyti 22
karininkus, studijuosian ius universitete [3, 44].

Nemažai karinink  k l  savo kvalifikacij  ir užsienyje. Jie buvo siun iami ekoslo-
vakijos, Belgijos, Italijos, Pranc zijos, Austrijos ir Vokietijos karo akademijas. Populiariau-
sios buvo Prahos ir Briuselio generalini  štab  akademijos. Studijos jose trukdavo 2 metus.
1938 m. duomenimis, tuo metu užsienio karo akademijose studijavo 19 karinink , dar 6 
buvo planuojama išsi sti. Anot istoriko J. Vai enonio, faktiškai visas Lietuvos karininkijos 
žiedas, t. y. vyresnieji karininkai, buvo studijav  užsienyje [3, 43–44].

4. Lietuvos karinink  ramov s ir Karo moksl  draugijos pastangos kel-
ti karinink  kvalifikacij , bendr j  išsilavinim  ir kult r

Nuolat mokytis, lavintis, kelti profesin s parengties bei bendrojo išsilavinimo ir kult -
ros lyg  karininkus ragino ir 1919 m. prad tas burti Lietuvos kariuomen s karinink  ir karo 
valdinink klubas, 1924 m. pavadintas Lietuvos karinink  ramove, o 1923 m. – steigta Karo
moksl  draugija. Pagrindiniai min t  organizacij  veiklos tikslai buvo: organizuoti turinin-
g karinink laisvalaik , kaupti ir studijuoti naujausi literat r karybos tematika, rengti
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mokom sias priemones kareiviams ir puskarininkiams, populiarinti karininko profesij ,
karo mokslus ir T vyn s gynimo id jas visuomen je, kariškai rengti ir patriotiškai aukl ti
jaunim , ypa  šaukiamojo amžiaus jaunuolius. Kad šie tikslai b t gyvendinti, karininkai
raginti aktyviai dalyvauti ši  organizacij  veikloje: ne tik lankytis vairiuose renginiuose, bet
ir rengti, skaityti paskaitas, pranešimus, dalyvauti diskusijose, nauj  knyg  aptarimuose, ra-
šyti straipsnius kari  spaud , ypa  žurnalus ,,Kard ‘‘ ir ,,M s  žinyn ‘‘, juos prenumeruoti
ir skaityti, vykti  susitikimus su jaunimu bendrojo lavinimo ir kitose mokyklose.

Karo moksl draugijos pirmininko inžinieriaus plk. J. Acuko 1931 m. rugs jo d. rapor-
te krašto apaugos ministrui rašoma, kad 1928–1929 mokslo metais Karo moksl  draugijos
nariai perskait  1 678 paskaitas, o 1929–1930-aisiais – net 3 401 paskait . Paskaitas skait
daugiau kaip 150 karinink . Dažniausiai tai vykdavo vidurin se bendrojo lavinimo ir speci-
aliosiose mokyklose [10, 20].

Krašto apsaugos ministerija, Kariuomen s štabo vadovyb  ir Karo moksl  draugija pa-
siek , kad Švietimo ministerija nuo 1930–1931 mokslo met  karin  jaunimo rengim rašyt
 bendrojo lavinimo ir speciali j  vidurini  mokykl  mokymo planus. Karinio rengimo bei

pilietinio ir patriotinio ugdymo programas pareng  Karo moksl  draugijos nariai [11, 1–2].
Dar vienas karinink profesin s veiklos baras – puskarininki  rengimas, reikalav s

tiek speciali j  žini , tiek gero pedagoginio bei metodinio pasirengimo. Tarpukario Lietu-
vos kariniuose daliniuose paprastai veik puskarininki  mokyklos, vadintos mokomaisiais
eskadronais, mokomosiomis kuopomis arba baterijomis. Puskarininkiai ir kareiviai orga-
nizuotai ir tikslingai buvo mokomi sanitarijos, veterinarijos, mechanikos, kalvyst s ir kit
specialybi [7,31].

Išvados

Glausta tarpukario Nepriklausomos Lietuvos karinink  rengimo ir kvalifikacijos k -
limo sistemos apžvalga rodo, kad 1919–1940 m. buvo daug daroma siekiant suformuoti
tinkamai parengt , kvalifikuot , patriotiškai išugdyt , visapusiškai išsilavinusi  Lietuvos
karinink  korpus . Nuo 1919 m. Kaune veik  Karo mokykla, nuo 1920 m. – Laikinieji, nuo
1921 m. – Aukštieji karinink kursai. 1931 m. Aukštuosiuose karinink kursuose steigtas
padalinys, kuriame buvo studijuojama pagal aukštosios karo mokyklos program . 1938 m.
Aukštieji karinink kursai buvo reorganizuoti  Vytauto Didžiojo aukšt j karo mokykl .
Buvo r pinamasi ir aviatori  bei j rinink  rengimu. Nemažai Lietuvos karinink  studijavo,
k l kvalifikacij  užsienyje. Kelti karinink kvalifikacij , bendr j j  išsilavinimo ir kult ros
lyg  siek  ir karinink  organizacijos – Lietuvos karinink  ramov  bei Karo moksl draugija.
Visos šios mokslo staigos ir karinink  organizacijos deklaravo, jog deda daug pastang ,
siekdamos parengti ir išugdyti tok karinink , kuris deramai atlikt  savo – T vyn s gyn jo
– pareigas, b t  geras kari  mokytojas, aukl tojas ir vadas, pavyzdingas pilietis, aktyviai
prisidedantis prie visos tautos pilietinio ir patriotinio ugdymo.
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Military Officer Training System and Refresher Courses in Independent Interwar Lithuania

(1919–1940)

by Assoc. prof. dr. Bronius Puzinavi ius
The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania 

Summary

The article contains concise material on training and professional development of the Lithuanian of-
ficers.  It shows that in the period from 1919 to 1940 the Lithuanian state aimed at training qualified
and patriotically educated military officers for its national corps.  The Military School was opened
in Kaunas in 1919. Next year the temporary military officer courses were launched (1920); and the
higher military officer courses followed in 1921. In a decade, a subdivision with a study programme
hardly different from that of a Higher Military School was established within the same Higher Mili-
tary Officer Course (1931). And finally the Higher Military Officer Course was reorganised into the
Vytautas Magnus Higher Military School (1938).  Besides, aviators and marines were trained there
as well.  Military organisations, such as the Lithuanian Officers’ Club and the Society of Military Sci-
ences took care of professional development of officers, their overall education as well as the cultural
level. The said military organisations and scientific institutions have proved their significant contribu-
tion to training and educating of Lithuanian officers, so that the latter were efficiently prepared to be
on duty and defend the Nation. The said military and scientific establishments have acclaimed their
reputation for being good teachers, leaders, and counsellors of their soldiers, fostering exemplary
citizens of the country who can take an active part in civic and patriotic education of the nation. 
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KARININKO ASMENYB S UGDYMO IR
SAVIUGDOS PROBLEMOS TARPUKARIO

NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE

Doc. dr. Bronius Puzinavi ius
Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademija

Anotacija

Remiantis tarpukario Nepriklausomos Lietuvos kari  spaudos publikacijomis straipsnyje apta-
riami karininko asmenybei keliami reikalavimai, jo profesin s veiklos ypatumai, socialinis vaidmuo 
visuomen je, kalbama apie karinink  ugdymo ir saviugdos problemas tuometin je Lietuvoje.

vadas

Karyba pagr stai priskiriama prie pa i  sud tingiausi  veiklos r ši . Kariams dažnai
tenka veikti labai sunkiomis, gyvybei ir sveikatai pavojingomis s lygomis, pakelti didelius
fizinius kr vius, patirti vairi psichologini  bei dvasini  sukr tim  ir išbandym . Jie turi
b ti pasireng  ramiai sutikti ir ištverti kautyni  baisumus, nesutrikti sud tingomis ir pavo-
jingomis aplinkyb mis, tur ti žini  apie psichologinius reiškinius, patiriamus kautyni  ir
kit  ekstremali  situacij  metu. 

Ypa  gerai pasireng  veikti kritiškomis s lygomis privalo b ti karininkai, nes nuo j
psichologin s b kl s priklauso ir kareivi psichin s b senos, elgsena ir kovingumas. Kari-
ninkai patys savanoriškai pasirinko karo tarnyb  ir pasiryžo veikti visus su tuo susijusius
sunkumus ir pavojus.

Iš karininko reikalaujama aiškios ir tvirtos pilietin s ir dorovin s pozicijos, išmanyti
savo profesin  srit . Aukšta vad  moral , tvirtas charakteris, komunikabilumas, tinkamas
dalykinis bei pedagoginis pasirengimas, profesin s etikos suvokimas lemia reikalavimus
atitinkan ius kari  mokymo ir aukl jimo rezultatus, ger  j  moralin  ir psichologin pa-
rengt . Labai svarbi ir subtili vado veiklos sritis – bendravimas su tarnybos draugais ir ypa
pavaldiniais. Vado ir jo pavaldini  santykiai, prasid j  nuo papras iausi kontakt , karo
tarnybos metais pamažu virsta sud tingais tarpusavio ryšiais. Nuo ši  ryši  kokyb s bei
glaudumo priklauso ir ugdymo veiksmingumas.

Karininkas turi tur ti pašaukim , m gti karo tarnyb . Nevertas tikro karininko vardo 
tas, kuris pasirinko karo tarnyb  vadovaudamasis išskai iavimu, arba tas, kuriam nepavyko
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kur nors kitur stoti. Polinkis karo tarnyb padeda lengviau pakelti visus sunkumus, palaiko
ger  nuotaik , daro gyvenim  lengvesn  ir malonesn . Geram karininkui b dingas patriotiš-
kumas, pilietiškumas, jis myli T vyn  ir t jausm  gali skiepyti kitiems. Kad karininkas ga-
l t  deramai atlikti patik t  vaidmen , jis turi pasižym ti tam tikromis savyb mis. Karininko
asmenyb s ugdymo ir saviugdos problemoms tarpukario Nepriklausomoje Lietuvoje buvo
skiriamas ypatingas d mesys. Daugiausia apie tai raš  kari  spauda. Šio straipsnio tikslas
– panagrin ti b dingiausias to meto kari  spaudos publikacijas apie karininko asmenybei
keliamus reikalavimus, jo profesin s veiklos ypatumus, socialin  vaidmen  visuomen je.

1. Reikalavimai karininko asmenybei

Vienas žymesni j  lietuviškosios karo psichologijos k r j  mjr. V. Bulvi ius 1940 m.
išleistoje knygoje ,,Karinis valstyb s rengimas“ pabr ž , kad karininkai turi b ti labai vai-
riapusiai, d mesingi, tvirti, mok ti kontroliuoti savo elges , nes j  darbas labai vairus, su-
d tingas ir dinamiškas. Jie negali prarasti budrumo, b ti išsiblašk , turi nuolat suvokti ir
matyti, kas dedasi aplinkui, galvoti apie kelet  dalyk  iš karto, nesutrikti pavojingose ir
temptose situacijose, išlikti darbingi, kai yra labai pavarg  ar neišsimiegoj . Jie negali b ti

irzl s ir nervingi ne tik fronte, kai kareiviai vien iš vado veido išraiškos sprendžia apie pavo-
jaus didum  ir situacijos sud tingum , bet ir prastomis kovinio rengimo bei karo tarnybos
s lygomis, nes ir tada pasitaiko tempt  situacij , kai vadai privalo išlikti šaltakraujiškas,
neprarasti dvasin s pusiausvyros, sugeb ti taktiškai ir sumaniai elgtis.

Karininkai, anot V. Bulvi iaus, turi mok ti bendrauti su vairaus amžiaus ir išsilavini-
mo, skirting  tautybi , tikyb  ir profesij  žmon mis, sugeb ti jiems vadovauti ir taikos, ir
karo s lygomis, mokyti ne tik jaunesnius, bet ir vyresnius už save žmones. Jie turi tur ti or-
ganizacini  ir administracini  geb jim , b ti susipažin  su teis s dalykais, išmanyti sanita-
rijos ir higienos reikalus, b ti neblogi sportininkai, galintys rungtis daugelyje sporto šak .

Be viso to, karininkai dar turi b ti ,,geri karinink  šeimos nariai“, branginantys kari-
ninko garb , mokantys sugyventi su kitais karininkais, link  su jais bendradarbiauti, sugeb
savo asmenin  nuomon  suderinti su bendr ja karine doktrina.

Taigi reikalavimai karininkams keliami tiesiog milžiniški. Suprantama, ne visi karininkai
gali šiuos reikalavimus atitikti. Anot V. Bulvi iaus, tarp karinink  yra ir apsileid li , ,,smul-
ki “, sveikos ambicijos stokojan i  žmoni , kurie, šiaip taip gij  karininko laipsn , apsilei-
džia tarnyboje, pradeda girtauti, kortuoti. Tokie ir kitiems karininkams darosi nemalon s,
nes b na labai nepatenkinti, kai draugai juos laipsniu ar pareigomis aplenkia. Tokie kitus
kaltina šališkumu, jiems vaidenasi protekcijos, o savo atsilikimo priežas i  rasti ne stengia.

Anot V. Bulvi iaus, kariuomen  yra savo tautos vaikas. Jis serga tomis pa iomis ligo-
mis, kaip ir visa tauta. Bet tauta, pasak V. Bulvi iaus, jau spar iai sveiksta, kratosi iš ver-
gijos laik paveld t  yd . Kariuomen  sveiksta grei iau už taut . Ypa daug vil i  teikia
jaunoji karinink  karta, ,,neragavusi“ priespaudos ir turinti daug geresnes s lygas mokytis
ir lavintis. Jaunosios karinink kartos uždavinys – ,,padaryti Lietuvos kariuomen  tikrai ir
nuoširdžiai vis  tautos sluoksni  mylim  ir gerbiam , surasti geriausius, patikimiausius ir
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pigiausius b dus tautos kariniam saugumui laiduoti“, – rašo V. Bulvi ius [1, 128–133].
Savo knygoje ,,Karinis valstyb s rengimas“ jis nemažai d mesio skiria ir kandidat

studijuoti karyb  atrankai bei j  rengimui vidurin je mokykloje. Jis pažymi, kad vidurini
mokykl  mokytoj  ir aukl toj pastangos daugiausia skirtos aukl tini protui lavinti. O
tokios b simajam karininkui labai reikalingos savyb s kaip greita orientacija, moralinis ir
psichinis tvirtumas, atkaklumas, draugiškumas, geb jimas organizuoti ir administruoti be-
veik visiškai neugdomos. ,,M s  viduriniosios mokyklos daugiausia stengiasi paruošti ger
kandidat  universitetui, ta iau dažnai užmiršta savo n kiek ne mažesn pareig  – parengti
kandidat  karo mokyklai“, – rašo V. Bulvi ius. Puikus kandidatas  universitet , deja, gali 
b ti visiškai netinkamas karo mokyklai, – teigia jis [1, 125–130].

Gali b ti, kad vidurin  mokykla viena nepaj gia parengti reikiamo skai iaus tinkam
kandidat karo mokyklai. Tod l ji, V. Bulvi iaus nuomone, tur t pasitelkti skaut  organi-
zacij , kurios veikla labai tinka b sim j  vad  b dui formuoti. Skaut  veikloje jaunuoliai
mokosi vadovauti, organizuoti, administruoti dalyvaudami kariniuose žaidimuose, sporto
varžybose, turistiniuose žygiuose, taip pat ir naktiniuose, gyja tam tikr g dži , reikaling
kovoje, sustipr ja fiziškai, morališkai ir psichologiškai.

Skaut  veikla rengiant kandidatus karo mokykloms buvo itin vertinama daugelyje ša-
li . Antai anketose, kuri  tur jo užpildyti kandidatas  Lenkijos karo mokyklas, yra klausi-
mas, ar stojantysis dalyvavo skaut  organizacij  veikloje. Nedalyvavusieji karo mokyklose
nepageidaujami.

V. Bulvi ius man , kad Lietuvoje šia kryptimi reik t  eiti dar toliau. Visi norintieji
studijuoti karo mokslus pirmiausia tur t  išeiti tam tikr parengiam j  kurs  skaut  organi-
zacijoje ir tik po to gal t  kandidatuoti  karo mokykl [1, 134]. Suprantama, kad jaunuoli
rengimas karybos studijoms, j  atranka ne vien vidurin s mokyklos ar skaut  organizacijos
reikalas. Tai – vienas svarbiausi  valstyb s karinio rengimo uždavini . Tod l jis turi r p ti
visai visuomenei, taigi ir kiekvienai šeimai, kiekvienam pilie iui.

Tautos psichologin s parengties ginti T vyn , jaunimo patriotinio ugdymo ir karinio
rengimo klausimai gvildenami V. Stanevi iaus straipsnyje ,,Šalintini tr kumai tautos kari-
niame paruošime“, išspausdintame 1939 m. ‚,M s  žinyno“ 10 numeryje.

Autorius pabr žia, kad T vyn s gynimas – ne vien krašto ginkluot j paj g , bet ir
visos tautos, visos valstyb s reikalas. Straipsnio autoriaus nuomone, per dvidešimt Nepri-
klausomyb s met  nemažai padaryta gerinant karin  valstyb s parengt , ta iau ir problem
dar esama. Anot V. Stanevi iaus, b tina ir toliau visokeriopai gerinti patriotin jaunimo
aukl jim , jo karin  rengim . Karinis rengimas ir patriotinis jaunimo aukl jimas – ne vien
kariuomen s, bet ir šeimos, mokyklos, jaunimo organizacij  uždavinys. Jaun j kari  mo-
kymo ir aukl jimo s km  daugiausia lemia geras karinink psichologinis, pedagoginis bei
metodinis pasirengimas. Ta iau, kaip pažymi V. Stanevi ius, jauni, karo mokykl  baig ka-
rininkai dar labai stokoja psichologijos, pedagogikos bei metodini  žini  ir g dži . Tod l
b tina gerinti jaun karinink pedagogin  rengim . Tik kilnus, tarnybai atsidav s, gerai 
visapusiškai pasireng s karininkas gali deramai atlikti savo pašaukimo pareigas – aukl ti,
mokyti ir tarnybai rengti jaunuosius karius.
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V. Stanevi ius si lo parengti išsami jaunimo karinio ir patriotinio ugdymo program ,
gerinti karinink psichologin , pedagogin  ir metodin  rengim  karo mokykloje, parengti ir
išleisti daugiau karinio rengimo ir aukl jimo vadov li [2, 518–526]. Šie dar 1938 m. kelti
uždaviniai aktual s ir šiandien.

Tautos psichologin parengt  ginti savo Laisv  ir Nepriklausomyb , maž  valstybi  ka-
rinio saugumo problemas nagrin jo ir mjr. V. Bulvi ius straipsnyje ,,Maž j  valstybi  karinis
saugumas [2, 518–526]. K  tik min tas V. Bulvi iaus darbas, taip pat V. Stanevi iaus straips-
nis ,,Šalintini tr kumai tautos kariškame paruošime“ pakartotinai spausdinami ir 2001 m. iš-
leistoje mokomojoje knygoje ,,Bendrosios ir karo psichologijos pagrindai“( Antroji dalis) [4].

2. Lietuvos karininko tipas

Patriotizmo, tautiškumo, atsidavimo tautos idealams ir siekiams problema neliko ne-
paliesta ir plk. J. apliko straipsnyje ,,Lietuvos karininko tipas“. Pirmoji straipsnio dalis
išspausdinta 1934 m. devintajame, antroji – dešimtajame ,,Kardo“ numeriuose. Straipsnio
autorius bando atsakyti  klausim , koks tur t  b ti Lietuvos karininkas. Jis išvardija devy-
nis, jo nuomone, svarbiausius, karininko b do bruožus. Pirmasis iš j  – tautiškas nusiteiki-
mas, meil  savo T vynei. ,,Jei lietuviai karininkai 1918–1920 m. neb t  buv  tautiškai nu-
siteik , neb t  šiandien n  Nepriklausomos Lietuvos<…> Tautiškumas buvo didžiausiu
akstinu atgauti nepriklausomyb . Tautiškumas, gimtojo krašto ir žmoni  meil  buvo, yra ir
bus lietuvio karininko idealu“, – rašo straipsnio autorius.

Plk. J. aplikas mano, kad labai svarbios yra ne tik karininko pilietin s ir patriotin s
nuostatos, bet ir jo profesinis kryptingumas, t. y. karin s veiklos pom gis, kario pašauki-
mas. Jo nuomone, be to ne manomi geri tarnybos rezultatai.

Toliau plk. J. aplikas gvildena Lietuvos karininko išsilavinimo ir charakterio (b do)
ugdymo klausimus. Anot jo, karininkui b tinas ne tik geras karinis, bet ir bendrasis išsilavi-
nimas, reikia nuolat gausinti bendrojo lavinimo bei karo mokykloje gytas žinias, tobulinti
profesin kompetencij . Kad karininkas jos neprarast , turi nuolat mokytis, – teigia straips-
nio autorius.

Nagrin damas karininko b d , plk. J. aplikas j  skirsto  tris lygius: stipr , vidutin  ir
silpn , ir kiekvien j  apib dina.

Stipraus b do žmon s geba daryti tak  kitiems, jiems vadovauti ne tik prastomis s ly-
gomis, bet ir krizi , suiru i  metu ar kilus kitokiam pavojui. Jie nepal žta, siekia užsibr žt
tiksl  net sud tingiausiomis aplinkyb mis, veikdami didžiausias kli tis. Taip elgtis ne visa-
da pavyksta vidutinio b do žmon ms. Jie gana dažnai pasiduoda kit  žmoni takai arba
juos sutrikdo vairios nenumatytos aplinkyb s, netik ti sunkumai ir pavojai. Silpno b do
asmenys, anot plk. J. apliko, tie, ,,kuri  idealas – karjera, intrigos, pataikavimas ir tingi-
niavimas. Tokio b do asmenys visai nepageidaujami kariuomen je.“ J. apliko teigimu,
Lietuvos karininko b das tur t  b ti stiprus, blogiausiu atveju – vidutinis [5, 170].

Žym s ir autoritetingi pedagogai J. A. Komenskis (Comenius), N. Kouplendas (Cope-
land), R. Štaigeris (Steiger) ir U. Cvygartas (Zwygart) sutartinai pabr žia, kad drausm  yra
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pirmoji ir svarbiausia bet kokios pozityvios veiklos ir elgsenos s lyga [7, 285, 8, 40, 9, 84]. Ji
ugdo teising poži r  gyvenim  ir žmogaus priedermes. Tai nuomonei bes lygiškai pritaria
ir plk. J. aplikas. Jis rašo, kad ,,kaip žuvis be vandens, taip kariuomen  be drausm s eg-
zistuoti negali“ [6, 186]. Anot straipsnio autoriaus, eilinis karys kartais drausm s paskirties
nesupranta, tod l jam galima kai kada j  ir sušvelninti, kartu paaiškinant drausm s b tinu-
m . O karininkas, savo noru pasirink s karo tarnyb , drausm s reikšm  turi gerai suvokti
ir visada s moningai jos laikytis.

Drausm  ypa  reikalinga kovos lauke. Tik drausmingas karys gali kovoti. Plk. J. apli-
kas teigia, kad taktikos mok jimas be drausm s lygus nuliui. Griežtos drausm s karininkas
privalo laikytis visur ir visada, nes turi b ti pavyzdys kitiems karininkams, jaunesniesiems
vadams (seržantams ir puskarininkiams), taip pat eiliniams kariams.

Plk. J. apliko straipsnyje gvildenama ir gana subtili karini  laipsni  suteikimo kari-
ninkams bei j  k limo  aukštesnes pareigas problema. Straipsnio autorius pabr žia, kad tik
s žiningu darbu ir pavyzdinga tarnyba tur t  b ti pelnomas aukštesnis laipsnis ar svarbes-
n s pareigos. Deja, gyvenime b na ir kitaip.

Kai kurie jauni karininkai ne tiek stengiasi pasižym ti tarnyboje, kiek ieško taking
asmen  globos ir užtarimo, jiems pataikauja, tik damiesi grei iau pelnyti aukštesn karin
laipsn  ar pakilti tarnybin s hierarchijos laipteliais. Jei tai ir pavyksta, jie paprastai neturi au-
toriteto tarp savo koleg , o tarnyboje neb na naudingi, ypa karo metu. Kilus pavojui, anot 
straipsnio autoriaus, tokie karininkai taip pat per pažintis stengiasi išvengti m ši , likti ko-
vos veiksm  užnugaryje. Galiausiai jie tampa ne kariuomen s stiprintojais, o jos griov jais.

Labai svarbus karinio dalinio ar padalinio psichologinis rodiklis yra kari , ypa  vir-
šinink  ir pavaldini , tarpusavio santykiai. Jeigu d l koki  nors priežas i pavaldinio ir
viršininko santykiai yra tempti, pavaldumas tampa priverstinis, o tarnyba – nemiela, psi-
chologiškai varginanti. Ir atvirkš iai – abipus  vado ir pavaldini pagarba, pasitik jimas
padalinyje sukuria ger psichologin  mikroklimat . Tokiomis s lygomis pavaldumas tampa
nat raliu, suprantamu dalyku.

Tarnybinius (oficialius) viršinink  ir pavaldini  tarpusavio santykius reglamentuo-
ja kariniai statutai. Ta iau kari  bendravimo strukt roje b na ir netarnybini  tarpusavio
santyki , kuriuos plk. J. aplikas vadina priva iais. Jis rašo, jog tarnybiniai viršinink  ir
pavaldini  santykiai tur t  b ti gana griežti ir oficial s, o netarnybiniai (privat s) – daug
nuoširdesni ir glaudesni, grindžiami bendraisiais moral s ir etikos principais. Kartu straips-
nio autorius pabr žia, kad vad  gerumas, draugiškumas, d mesingumas, r pinimasis paval-
diniais neturi virsti nereiklumu, nuolaidumu. Geras, r pestingas vadas turi stengtis ne ap-
saugoti karius nuo vairi  tarnybos ir kovinio rengimo sunkum , bet parengti juos sunkiems
išbandymams, gr dinti j  vali , ugdyti charakter , siekti kovin s parengties aukštum .

Baigdamas straipsn  ,,Lietuvos karininko tipas“, plk. J. aplikas aptaria karinink  as-
meninio gyvenimo reikalus, j  santykius su visuomene. Karininkus jis ragina gyventi tvar-
kingai ir saikingai, vengti žaling pro i , branginti karininko garb  ir orum , bet ir nesi-
didžiuoti, gražiai sugyventi ir bendrauti su civiliniais gyventojais, b ti jiems pilietiškumo
pavyzdžiu, r pintis ne kurios nors vienos politin s partijos ar socialin s grup s, bet visos
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valstyb s gerove, kurti stipri lietuvišk  šeim , kurioje b t puosel jamos tautin s vertyb s
ir idealai, patriotiškai aukl jami vaikai [16, 187].

Apie Lietuvos karininko tip  rašoma ir kitame ,,Kardo“ straipsnyje, pavadintame ,,Keli
Lietuvos karininko tipo bruožai“, kurio autorius yra J. Noreika. Jis pastebi, kad ,,plk. J. a-
pliko straipsnis gali atsakyti  klausim , koks turi b ti Lietuvos karininko tipas, o ne  klau-
sim , koks jis yra.“ Toliau J. Noreika rašo, kad nesutikti su plk. J. apliku negalima, nes jo
karininkas – tai karininko idealas. Bet kyla klausimas: ar tas idealas realiai egzistuoja, ar
daug Lietuvos karinink j panaš s? Klausimas tapt  aiškesnis, jeigu Lietuvos karininko
tipas b t  „konstruojamas“ ne remiantis išankstin mis nuostatomis, koks turi b ti idealus
karininkas, bet realiais gyvenimo faktais, pavieni  asmen  ar j  grupi  veiklos ir elgesio
analize. Bet tokios analiz s min tame plk. J. apliko straipsnyje pasigendama. Tod l jo
aprašytas Lietuvos karininko tipas, J. Noreikos nuomone, yra daugiau sivaizduojamas,
negu realiai egzistuojantis [10, 263]. Ir išties, Lietuvos karinink  elgesys neretai, deja, ge-
rokai skyr si nuo propaguojamo idealo. Antai, kaip rodo archyviniais dokumentais pagr sti
duomenys, neretai b davo, kad tuome iai Lietuvos karininkai girtaudavo, triukšmaudavo
viešose vietose, piktnaudžiaudavo tarnybine pad timi, savavališkai medžiodavo ir kt. Pasi-
taikydavo ir sunki  nusikaltim . 1919–1940 m. Lietuvos kariuomen s teismas išnagrin jo
2 018 kriminalini  byl . Tarp kaltinam j  buvo ne tik kareivi , kariuomen je tarnaujan i
civili , bet ir karinink [17, 123–125, 130].

3. Profesija ar ypatingas pašaukimas?

Plk. J. apliko ir J. Noreikos diskusija d l karininko asmenyb s tipo t siama straipsny-
je ,,Dvi lenk  paži ros  karininko asmenyb “, pasirašytame K. P. Straipsnyje atpasakojami ir
komentuojami du lenk  kari  spaudoje pasirod  rašiniai apie karininko pašaukim  ir pro-
fesin  veikl . Keliamas klausimas, ar karininko tarnyba yra ypatingas pašaukimas ir gyveni-
mo b das, ar, nors ir labai svarbi, ypatinga, ta iau tik viena iš daugelio svarbi profesij .

K. P. rašo, kad kpt. Kencboko (Kencbock(( ) straipsnyje ,,Tarnyba d l id jos bei pašaukimo
ar profesija?“ karininko asmenyb  labai idealizuojama. Jis pristatomas kaip pavyzdingas ša-“
lies pilietis, prisi m s ypating pareig  – ginti T vyn . Tod l  j  netur t  b ti ži rima kaip

profesin s karjeros siekiant  valdinink , bet kaip  id jai atsidavus , T vynei tarnaujant  ir
jos gerov s siekiant  žmog . Anot straipsnio autoriaus, kario priesaika ir kariniai statutai
neleidžia (neduoda pagrindo) karo tarnyb  laikyti profesija. Karininko veikla ir gyvenimas
– tai ypatingo pašaukimo ir didžiausio atsidavimo reikalaujanti tarnyba.

D l to abejoja kpt. J. Levestamas (J. Lewestam(( ) straipsnyje ,,Profesija ar ne profesija?“
Jis rašo, kad karininkai netur t  b ti laikomi išskirtiniais, ypatingais žmon mis, kurie vie-
ninteliai tarnauja T vynei. T vynei tarnauti, jos labui dirbti gali ir daugelio kit profesij
pilie iai. Valstybei reikalingi vairi profesij  specialistai, kiekviena profesija reikalauja
pašaukimo, atsidavimo id jai. Svarbus, reikalingas ir garbingas yra ne tik karininko, bet,
pavyzdžiui, ir kunigo, mokytojo, gydytojo, agronomo ar teisininko darbas. Šiuolaikin je
valstyb je, pilietin je visuomen je jokia profesin  ar socialin  grup  negali monopolizuoti
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patriotizmo. Reikia siekti, kad visi pilie iai darbuot si valstyb s labui ir visuomen s gero-
vei, o per kar  b t pasireng  T vyn  ginti ir d l jos aukotis.

Min tus lenk  rašinius ,,M s  žinyno“ žurnale prista iusio straipsnio autoriaus K. P. 
nuomone, kpt. J. Levestamo poži ris  karininko asmenyb  yra objektyvesnis, labiau atitin-
kantis laiko dvasi . K. P. rašo, jog dabar neabejojama, kad b simieji karai bus taut  karai, 
tod l kiekvienam pilie iui gali tekti garb  ir atsakomyb  ginti savo T vyn . Tautos, kurios
nenori žlugti, turi b ti pasirengusios ginti savo laisv  ir nepriklausomyb . Tautai kariškai 
parengti reikalingi tinkamai pasireng  ir išsilavin  žmon s – karininkai profesionalai. J
veikla (karo tarnyba) gali b ti vadinama profesine veikla, o profesionalo vardas nemenkina
karininko pašaukimo. Žinoma, karininko, kaip kari  aukl tojo, mokytojo ir vado, mora-
lin s ir dvasin s savyb s, patriotin s nuostatos negali b ti menkesn s negu kit pilie i .
Išties, reikia stengtis, kad karininkij  sudaryt  geriausi tautos s n s. Bet jie netur t  b ti
laikomi išskirtiniais, tarsi kito luomo, žmon mis, turin iais ypating  vaidmen  ir status
visuomen je [11, 505]. Vis d lto nesunku pasteb ti, jog tarpukario Lietuvoje vyravo ten-
dencija vertinti karininko profesij kaip išskirtin . Toks poži ris vertintinas nevienareikš-
miškai. Jis skatino karininkus pasitempti, elgtis dorai ir pavyzdingai, kita vertus – formavo
moraliai yding  nuomon  apie savo išskirtinum , ypating  vaidmen  ir status  visuomen je.
Tai menkino karininkijos autoritet .

4. Karininko socialinis vaidmuo

Žmogiškojo veiksnio svarb  ir nepakei iamum  kovin je veikloje bei karininko profe-
sin s veiklos uždavinius nagrin ja mjr. J. Lanskoronskis straipsnyje ,,Karinink  reikšm  ir 
j  socialinis vaidmuo“, išspausdintame 1924 m. ,,M s  žinyno“ 21 numeryje. Jis rašo, kad,
nuolat tobul jant ginklams ir kovos technikai, atsiranda žmoni , manan i , kad b sima-
sis karas bus tik technikos, valdomos nedidelio skai iaus aukštos kvalifikacijos specialis-
t , grumtyn s. Ta iau nei karo aviacija, nei nuodingosios dujos, nei kiti modern s ginklai
n ra pakankamos priemon s priešui sunaikinti ir pergalei tvirtinti. Visos materialin s ir 
technin s priemon s nedaug k  reiškia, jei jos nepagr stos intelektin mis ir moralin mis
prieš  nugal ti pasiryžusi  kovotoj  j gomis. ,,Vadinamojo ,,mašinizmo“ reikšm  didel ,
bet klaidinga b t  manyti, kad jo vieno užtenka. Kaunasi ne mašinos, bet žmon s, kurie tik
specializuojasi tas mašinas valdyti. Moralinio faktoriaus vyraujanti reikšm  lieka vis vien, ar
mes vaizduosim s grumtynes tarp atskir kovotoj , ar kariaujan i kariuomeni , ar ištis
taut  <…>. Kok  vaidmen  vaidina karininkai kuriant, organizuojant ir išlaikant iš gyv j
tautos j g kariuomen “, – klausia mjr. J. Lanskoronskis. Ir atsako – ,,<...> mokyti ir au-
kl ti karius taikos metu ir vadovauti jiems per kar  kautyn se“ [12, 397–398].

Kari  mokymas ir aukl jimas vyksta visose karo tarnybos grandyse ir pakopose. Kari-
nio rengimo užsi mim  metu b tina išmokyti karius profesini dalyk , parengti juos kovos
veiksmams. Ta iau kario asmenyb yra vientisa ir nedaloma. Aukl dami ir mokydami ka-
rius, karininkai kartu aukl ja ir moko ir valstyb s piliet .

Nedalomas yra ir techninis, moralinis bei psichologinis kari  rengimo procesas. Reng-
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dami karius techniškai, kartu j  rengiame ir morališkai bei psichologiškai. Ir atvirkš iai
– negalima kario rengti vien morališkai ar psichologiškai, nes pagrindin  moralinio bei
psichologinio rengimo priemon  – kovinio rengimo pratybos ekstremaliomis, real  m š
primenan iomis s lygomis.

Tai, ko išmokstama karo tarnybos ar kovinio rengimo pratyb  metu, nenueina vel-
tui. Net ir tuo atveju, jeigu karo tarnyb  atliekan iam jaunuoliui niekada netekt kariauti,
vertyb s, kurios ugdomos j  mokant ir aukl jant – moralinis, psichologinis ir fizinis pa-
tvarumas, drausm , savitvarda, pareigingumas, atsakomyb , pasiaukojimas, draugiškumas,
patriotin s nuostatos – yra labai reikalingos, veikiau – tiesiog b tinos, kiekvienam atsakin-
gam ir garbingam valstyb s pilie iui. Tod l karininkas, kaip mokytojas, aukl tojas ir vadas,
atlieka itin garbing  ir atsaking  ne tik kari , bet ir vis  šalies pilie i , pirmiausia jaunimo,
mokymo ir aukl jimo uždavin . Jis privalo gr žinti visuomenei geriau išugdyt  ir išlavint
valstyb s piliet , – rašo mjr. J. Lanskoronskis.

Kai kurios publikacijos ir ypa  archyviniai dokumentai rodo, kad karininko, kaip
mokytojo ir aukl tojo, vaidmen  menkino ne tik pedagoginio pasirengimo spragos, bet ir
neretai pasitaikantys nederamo elgesio, piktnaudžiavimo tarnybine pad timi, nepagarbos
pavaldiniams atvejai [17,123, 130, 131]. Karinink  rengimo, j  asmenyb s ugdymo klausi-
mus ,,Kardo“ ir ,,M s  žinyno“ puslapiuose gvildeno V. Stanys-Stanevi ius, J. Vilkelis, gen.
štabo plk. V. Kiršinas, gen. štabo plk. K. Boleckis ir kiti šiems žurnalams raš  autoriai.

5. Karininko asmenyb s ugdymas

V. Stanys-Stanevi ius straipsnyje ,,Karininko asmenyb  ir jos ugdymas“,,  rašo, kad Lietu-“
vos kariuomenei reikalingi ne bet kokie, bet karybos reikalus gerai išmanantys, energingi
ir greitai veikti gebantys karininkai. Tokiais karininkais galima išugdyti tik tinkamiausius
kandidatus studijuoti karyb . Kandidat karininkus paieška, asmenyb s tyrimas ir atran-
ka tur t  b ti atliekama dar iki jiems pasibeldžiant  karo mokyklos duris, t. y. bendrojo
lavinimo ar kitose specialiosiose mokyklose. Ne kiekvienas jaunuolis, panor s stoti karo
mokykl , tur t  b ti  j priimamas. Nereik t priimti karininko pašaukimo nesubrandi-
nusi , geb jimu vadovauti, mokyti ir aukl ti nepasižymin i  jaunuoli . Tik turintis pašau-
kim jaunuolis gali tinkamai atsiskleisti, gerai atlikti patik tas pareigas, atsaking  socialin
vaidmen  visuomen je.

Anot straipsnio autoriaus, ugdyti b sim j karinink  reik t prad ti dar iki karo mo-
kyklos. Karininko asmenyb s formavimo ir ugdymo proces  galima b t  suskirstyti  tris
pagrindinius etapus. Pirmasis etapas – b simojo karininko asmenyb s ugdymas šeimoje
bei bendrojo lavinimo mokykloje, antrasis – karininko rengimas karo mokykloje, tre iasis
– karininko tobulinimasis, saviugda ir asmenyb s brendimas karo tarnybos vietoje.

V. Stanys-Stanevi ius mano, kad, siekiant pagerinti kandidat karo mokykl kokybi-
n  sud t , reik t steigti speciali  mokykl  (karin  gimnazij ) kandidatams  karo mokykl
rengti. Tokioje mokykloje jaunuoliai b t  rengiami karybos studijoms, ugdomos karininkui
reikalingos asmenyb s savyb s. Anot straipsnio autoriaus, studijos karo mokykloje, kurios
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trunka trejus metus, per trumpos karininkui reikalingoms asmenyb s savyb ms išugdyti. Be
to, karo mokykloje paprastai per mažai skiriama d mesio b simojo karininko asmenybei
pažinti ir laiko psichologijos ir pedagogikos studijoms.

V. Stanys-Stanevi ius rašo, kad ne rož mis klotas ir jauno karininko kelias. Neretai
karo mokykl  baig s jaunas karininkas atsiduria gana dviprasmiškoje situacijoje. Po stu-
dij jis raginamas toliau mokytis, tobul ti, ugdyti savo asmenyb , kita vertus, mato daug
neigiam pavyzdži , traukiamas vairias intrigas, patiria vyresni j  koleg psichologin
spaudim . Visa tai trikdo jaun karinink . Ne vienas iš j  tokio spaudimo ir dviprasmyb s
neišlaiko – nusivilia tarnyba, pasuka klystkeliais, d l ko b na pašalinamas iš kariuomen s.
Atsakomyb  už tai, anot straipsnio autoriaus, tur t prisiimti karini dalini  ir padalini
vadai, atsakingi asmenys, nesugebantys kariniuose padaliniuose užtikrinti reikiamos tvar-
kos, sudaryti tinkam  s lyg jauniems karininkams prisitaikyti, apsaugoti juos nuo neigia-
mos takos, intrig , vyresni j  koleg  savival s [13, 155].

diskusij d l karinink  rengimo ir asmenyb s ugdymo sitrauk s J. Vilkelis pripaž sta, 
kad V. Stanys-Stanevi ius gvildena labai aktualius klausimus. J  aktualumas dar labiau išryš-
k jo prasid jus Antrajam pasauliniam karui, kilus gr smei Lietuvos saugumui (straipsniai 
rašyti 1940 m.). Ta iau J. Vilkelis nesutinka su kai kuriais V. Stanio-Stanevi iaus si lymais. Jis 
nemano, kad, siekiant pagerinti kandidat  karo mokykl  atrank  ir rengim , reik t steigti 
speciali  mokykl (karin  gimnazij ) kandidatams rengti. J. Vilkelis teigia, kad tokia moky-
kla labai suniveliuot  kandidatus  karo mokykl , o tai neb t  geras dalykas. Anot J. Vilkelio, 
nereik t  skub ti jaun  žmoni  nukreipti siauros specializacijos kryptimi. Priešingai, reik t
stengtis, kad tokie kandidatai bendrojo lavinimo mokykloje gyt  visapus  bendr j  išsilavini-
m , morališkai ir psichologiškai pasirengt . Kandidatui  karo mokykl  netrukdo ir tai, kad 
jis jau yra baig s mokytoj  seminarij  ar ,,ragav s“ komercijos, buhalterijos, ekonomijos, 
teis s, inžinerijos, miškininkyst s ar kit  moksl . Specialiosiose mokyklose gytos žinios gali 
b ti naudingos ir b simiesiems karininkams, – teigia J. Vilkelis [14, 215–216].

Karinink  rengimo, j  asmenyb s ugdymo klausimus gvildena ir gen. štabo plk. V. Kir-
šinas straipsnyje ,,Kariuomen s aukl jimas“, kuris buvo išspausdintas 1940 m. ,,M s  žinyno“ 
5-ame ir 6-ame numeriuose. Primin s, kad karininko mokymasis ir tobulinimasis turi t stis
vis  gyvenim  – ne tik karo mokykloje, bet ir tarnybos metais ar net atsargoje, – V. Kiršinas 
rašo, kad svarbiausias karo mokyklos uždavinys – parengti ger , kvalifikuot  karybos speci-
alist , išugdyti pla ios erudicijos, išsilavinus , aukštos kult ros žmog  – pavyzding , T vynei
atsidavus , veikl , aktyv , pareiging piliet . Tod l studij  metu privalu pakankamai laiko ir 
d mesio skirti ne tik karybos dalyk  studijoms, bet ir b simojo karininko asmenyb s ugdy-
mui, jo moraliniam ir dvasiniam rengimui.

Plk. V. Kiršinas mano, kad karo mokykloje sudarytos neblogos s lygos geram karininkui 
parengti. Blogesn pad tis, jo nuomone, jaun , k  tik studijas baigusi  vad  tarnybos vietose. 

Nenurodydamas konkre i pavyzdži , plk. V. Kiršinas tvirtina, kad atvyk s paskyri-
mo viet jaunas karininkas neretai ignoruojamas arba sutinkamas kritiškai ar netgi priešiš-
kai. Jam neteikiama nei moralin , nei metodin  parama. Juo nesir pina (nepadeda, ne-
kontroliuoja) netgi dalinio vadas. Tod l jaunas, nepatyr s karininkas neišvengia klaid  ir 
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nes kmi . Susid r s su vyresni j koleg  nedraugiškumu, skaudžiai išgyvendamas patirtas
nes kmes, jis gali nusivilti tarnyba, apsileisti, o kartais netgi pasukti klystkeliais, d l ko ten-
ka kai kuriems iš j  priverstinai palikti kariuomen (atsisakyti tarnybos).

Kad toki  atvej  b t  kuo mažiau, plk. V. Kiršinas ragina ryžtingai šalinti karini  dalini
ir padalini  veiklos negeroves, visur užtikrinti pavyzding  tvark  ir drausm , skatinti draugišk
ir solidar jaun  ir vyresnio amžiaus karinink  bendravim , jauniems vadams teikti visokerio-
p  moralin  ir metodin param , vairinti ir gyvinti visuomenin  ir kult rin  dalini  gyvenim ,
puosel ti gražias j  tradicijas, iškilmingai šv sti tautines ir valstybines šventes, rengti sporto
varžybas, koncertus, literat ros vakarus, skaityti paskaitas. Rengini vairov  ir turiningumas
turi patenkinti vis karinink , taip pat ir jaun , poreikius, skatinti kult ringai leisti laisvalaik ,
profesiškai, fiziškai ir dvasiškai tobul ti. ,,Reikia rasti b d  karininko moralei išugdyti tiek,
kad jis b t  T vyn s meil s, drausm s, darbštumo ir inteligentiškumo pavyzdys. <…> Toks
karininkas visada bus darbingas, geros nuotaikos, myl s savo dalin , o per j  vis  kariuomen
ir savo krašt , bus geras vadas ir aukl tojas“, – tvirtina plk. V. Kiršinas [15, 668–677].

Straipsnyje ,,Karinink  tobulinimas“, pasirašytame inicialais J. V., dar kart pabr žia-
ma, kad ir baig s karo mokykl  karininkas privalo tobulintis, kelti kvalifikacij , ugdyti as-
menyb . Šio darbo rezultatai daugiausia priklauso nuo to, kaip karinink  tarnybos vietose
organizuojamas j  mokymas. Straipsnio autoriaus nuomone, karininkai, ypa  jauni, mažiau
patyr , labai stokoja praktini g dži , geb jim  teorines žinias taikyti praktiškai. Tod l
reik t  stengtis, kad kovinio rengimo pratybos b t  rengiamos gana dažnai, kad jos b t
gerai organizuojamos ir vedamos, veiksmingai pasitarnaut karinink praktiniams g -
džiams tobulinti [16, 137–142].

Ta iau, kaip pabr žia straipsnio autorius, karinink  tobulinimas neturi apsiriboti vien j
profesin s kompetencijos sritimi. Karininkas turi b ti ne tik karys profesionalas, geras kary-
bos specialistas, bet ir pavyzdingas šalies pilietis, kari  mokytojas ir aukl tojas. Tod l jis, kad
b t  sektinas pavyzdys jaunesniesiems vadams ir kareiviams, privalo nuolat kelti savo bendro-
jo išsilavinimo ir kult ros lyg , puosel ti pilietines ir patriotines nuostatas, ugdyti moralines ir
dvasines galias. Karininkas ir tarnyboje, ir ne tarnybos metu turi elgtis taip, kad nepadaryt
g dos nei sau, nei kariuomenei, kuriai atstovauja. Ne tik kariai, bet ir visa visuomen  karinin-
k sivaizduoja kaip pavyzding kar , T vyn  mylint piliet . Karininkas visomis išgal mis turi
stengtis t  teis t  visuomen s nor pateisinti – b ti pavyzdingas uniformuotas pilietis.
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Išvados

1. Karinink asmenyb s ugdymo ir saviugdos bei profesin s veiklos problemos – vie-
na pagrindini  1918–1940 m. Nepriklausomos Lietuvos kari  spaudos tem . Daugiausia 
apie tai raš  „Kardo“, „M s  žinyno“ žurnalai bei kai kurios karinink  ugdymui ir saviug-
dai skirtos knygos. Beveik visos šios tematikos publikacijos, su kuriomis teko susipažinti,
– šviet jiško, edukacinio turinio rašiniai, kuriuose siekiama išryškinti pavyzdingo, tarnybai
atsidavusio, netgi idealaus karininko asmenyb s bruožus. Kartu nevengiama konstatuoti ir
esam  tr kum , nurodoma, kas kenkia karininko autoritetui, trukdo gerai atlikti jo tarny-
bines pareigas. Publikacijose paprastai nepateikiama ir  neanalizuojama konkreti faktin ,
statistin  ar specialiais tyrimais surinkta medžiaga, nenagrin jamos mokslin s asmenyb s
ar vadovavimo teorijos, vienokios ar kitokios pedagogin s bei psichologin s koncepcijos..

2. Aptariant karininkui reikalingus asmenyb s bruožus, publikacijose ypa  akcentuo-
jama jo pilietin , patriotin  ir moralin  branda, atsakomyb , gera fizin  sveikata, psicho-
loginis patvarumas, pašaukimas karo tarnybai, jos pom gis, geras bendrasis ir specialusis
išsilavinimas, aukšta kult ra, plat s interesai, veiklumas, organizuotumas ir sumanumas,
proto lankstumas, charakterio ir valios tvirtumas, drausmingumas, pareigingumas, emoci-
nis pastovumas, komunikabilumas, polinkis vadovauti, mokyti ir aukl ti, mok jimas opera-
tyviai spr sti iškylan ias problemas, sugeb jimas susitelkti, nesutrikti, nepasimesti susiklos-
ius sud tingoms ir pavojingoms situacijoms.

3. Analizuodami karininko profesin  veikl , publikacij  autoriai paprastai skiria tris
tarpusavyje glaudžiai susijusias, viena kit papildan ias, bet ir savito turinio bei metodin s
specifikos neprarandan ias karininko profesin s veiklos kryptis: karin  aukl jim , karin
mokym (rengim ) ir karin  vadovavim . Jei taikos metu  pirm  plan  iškyla karinis au-
kl jimas ir mokymas (rengimas), tai karo metu – karinis vadovavimas, nors ir taikos metu
karininko vadovavimo veikla yra labai svarbi ir b tina. Karininkas, kaip kari  aukl tojas,
mokytojas ir vadas, atlieka svarb  jaunimo ugdytojo vaidmen  visuomen je.

4. Visose karinink  ugdymui ir saviugdai skirtose publikacijose tarsi raudona gija
persismelkia pagrindin publikacij  mintis – ne tik šalies vadovyb , bet ir visa visuomen
Lietuvos karininko asmenyje nori matyti pavyzding  uniformuot  šalies piliet . Karininkai
privalo visomis išgal mis stengtis t  teis t  visuomen s nor pateisinti – b ti valstybei ir
tautai atsidavusio, pavyzdingai savo pareigas atliekan io, doro, s žiningo ir garbingo Lietu-
vos pilie io pavyzdžiu.

5. Nors straipsnyje aptartos publikacijos yra daugiausia deklaratyvaus turinio, ta iau
jose keliamos problemos, manau, aktualios ir dabartinei Lietuvos karinink kartai.
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Challenges of Officer Development in Independent Interwar Lithuania (1918-40)

By Assoc. prof. dr. Bronius Puzinavi ius
The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania 

Summary

Following media publications by the soldiers of the Independent Lithuania of the interim period
(1918-40), the article dwells on requirements for the military officer personality, peculiarities of mili-
tary profession, the social role of the military in the Lithuanian society, and challenges regarding
military officer development and selfeducation in Lithuania at the time.
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KARO MOKYKLOS VIRŠININK  VAIDMUO
UGDANT B SIM J  LIETUVOS KARININK

(1919–1940 M. )

Kar. Daiva Bunevi i t ,
kar. Raimondas Kalinauskas
Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademija

Anotacija

Straipsnyje aptariama besikurian ios tarpukario Lietuvos kariuomen s pad tis, Karo mokyklos
steigimo aplinkyb s. Supažindinama su P. L. P. karo mokyklos veiklos kryptimis, joje puosel tomis
vertyb mis.  Analizuojamas Karo mokyklos viršinink  vaidmuo ugdant b sim j  Lietuvos karinink .

vadas

Iki Pirmojo pasaulinio karo lietuviai Rusijos kariuomen je tarnavo daugiausia eili-
niais. Lietuvi  karinink  buvo nedaug. Caro valdžia lietuviais, ypa  katalikais, nepasitik jo.
J  nepriimdavo  Generalinio štabo akademij , neleisdavo tarnauti pulk  ir aukštesni j
dalini  štabuose. Lietuviams buvo trukdoma stoti  kadet  ir karinink  mokyklas.

Tiesa, po 1905 m. revoliucijos caro valdžios politika lietuvi  atžvilgiu šiek tiek sušvel-
n jo. Jie jau buvo priimami  karo mokyklas, tik ne  karo akademijas. Prasid jus Pirmajam
pasauliniam karui, Rusijos kariuomen je karinink m  labai tr kti. Daug besimokan ios
lietuvi  jaunuomen s atsiliep  vadinamuosius student  šaukimus (1916 m. geguž s 1
d. ir v liau), stojo  Rusijos karo mokyklas, kur po 4–5 m n. mokym gydavo karinink
laipsnius. Savo noru kariuomen  stojo nemažai gydytoj , farmacinink , mokytoj , tarp j
ir tautiškai nusiteikusi , neabejing  Lietuvi  tautos siekiams. Taip Rusijos kariuomen je
daug jo lietuvi karinink . Baigiantis karui, j jau buvo apie 500, tarp j  ir aukštesnius
laipsnius gijusi  karinink . Ši aplinkyb  v liau tur jo neigiam padarini  organizuojant
lietuvi  tautinius dalinius – iš pradži  Rusijoje, v liau ir Lietuvoje.

Ta iau ne visi Rusijos kariuomen je tarnav  lietuviai karininkai laiku gr žo  t vyn .
Tod l spar iai augan iai Nepriklausomos Lietuvos kariuomenei m  labai tr kti karinink .

Susidarius tokiai situacijai, buvo nuspr sta skubiai steigti karo mokykl . Lietuvos Vy-
riausyb  apie Karo mokyklos steigim  oficialiai praneš  1919 m. sausio 15 d., spaudoje pa-
skelbdama stojimo  ši  mokykl  s lygas. Skelbime pažym ta, jog d l sud ting  aplinkybi
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Karo mokyklos kursas sutrumpintas ir truksi s tik 3 m nesius.  Karo mokykl  gal jo stoti
visi sveiki, ne jaunesni kaip 17 met  vyrai. Be egzamin  gal jo b ti priimami tik baigusieji
4 gimnazijos ar jai tolygios mokyklos klases [16].

Tyrimo objektas – Karo mokyklos vaidmuo ugdant b sim j  Lietuvos karinink  1919–
1940 metais.

Tyrimo tikslas – Karo mokyklos, jos viršinink  ind lis ugdant b simuosius karininkus.
Tyrimo uždaviniai:
1. aptarti Karo mokykloje susiformavusi  tautinio ugdymo sistem  ir puosel tas ver-

tybes;
2. išsiaiškinti Karo mokyklos, jos viršinink  ind l  ugdant b simuosius karininkus.

1. Tautinis ugdymas Karo mokykloje

1919 m. kovo 11 d. prasid jo pamokos 124 Karo mokyklos junkeriams (taip iki 1922 m.
buvo vadinami Karo mokyklos aukl tiniai – kari nai). Tuo metu buvo nupirktas trimitas,
tautin  v liava ir iškaba „Karo mokykla“. Ji buvo pritvirtinta prie namo Kaune, Donelai io
g. Nr. 11-13. V liau mokyklos v liavoje buvo išsiuvin tas š kis: „M s  mokslas, m s  gin-
klas – Lietuvai T vynei.“

1919 m. balandžio 1 dien vyko iškilmingas Karo mokyklos atidarymas. Pirmasis jos
viršininkas gen. J. Galvydis-Bykauskas pasak kalb , kurioje pabr ž  mokyklos svarb  ir
jos uždavinius sunkiu Lietuvai metu, kai jauna Lietuvos kariuomen  kov si su priešais.
Nors buvo kari , pasiryžusi  ginti T vyn , ta iau jiems reik jo ger  vad , kurie vest
trokštam pergal .

Gen. J. Galvydis-Bykauskas taip apibr ž  svarbiausi karo mokyklos uždavin : „Lietu-
vos karo mokykla stengsis išleisti jaunus karininkus grynai lietuvi  dvasios, kuri yra atspin-
dys m s  garbing karžygi  senoli .“ [12, 655 ]

Siekiant parengti Lietuvai atsidavusius karininkus, mokykloje buvo kuriama tautinio
ugdymo sistema, apimanti karines ir kult rines raiškos formas.

 Karo mokykl  stojantiems kandidatams pagrindinis keliamas reikalavimas – išlaikyti
lietuvi  kalbos egzamin . Nuo jo buvo atleisti tik tie, kurie m šiuose d l Nepriklausomyb s
rod  savo dr s  ir ryžt . Buvo mokomasi lietuvi kalba, nors kai kurie dalykai – kavalerijos

mokslas, gimnastika ir mankšta – d l d stytoj  stygiaus buvo d stomi užsienio kalbomis:
rus , pranc z .

B simiesiems karininkams taip pat buvo d stoma Lietuvos karo istorija. Istorijoje slypi
m s  tautos stipryb , kult ros šaknys. Istorijos, kaip tautin s vertyb s, reikšm pabr ž  ir
daktaras Vincas Kudirka: „Iš praeities tavo s n s te stipryb  semia…“

Dvasin s stipryb s ir dr sos žmogui suteikia tik jimas. Kadangi kariuomen je buvo
daug skirting  religini sitikinim kari , kok  tik jim  išpažino b simieji karininkai, iš
tikr j  nebuvo taip svarbu, nes tik jimas ugdo bendr sias žmonijos vertybes. Generolas J.
Galvydis-Bykauskas sak , kad žmogus be tik jimo, karo mokslo ir nemok s šokti – tarsi ir
ne žmogus [13, 64].
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Šokant, dainuojant ir šven iant šventes buvo puosel jamos tautin s tradicijos. Tai garsi
pedagog  muzik  K. Griauzd s, A. Ku ingio, ltn. R. Olekos, istorik plk. ltn. V. Biržiškos 
ir kit  nuopelnas. Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokykloje (taip ji buvo pavadinta 
1929 m.) per dvidešimt jos aukl tini  laid  suk r  daug graži  tradicij . Reikšmingiau-
sios – mokyklos absolvent lankymasis Karo muziejuje, prie Nežinomojo kareivio kapo, 
kari n  pri mimas („ korporavimas“)  kari  organizacij  – Lietuvos karinink  ramov .
Ypa prasminga buvo kard teikimo ceremonija karinink priesaikos metu, kai Karo 
mokyklos glob jas (šefas) prezidentas A. Smetona, liesdamas kardu karininko pet , tarda-
vo: „Be reikalo – nepakelk, be garb s – nenuleisk.“

Karo mokyklos aukl toj  ir aukl tini  santykiai buvo gana nuošird s. Jos lektoriai,
ugdydami atsidavusius T vynei karius, pad jo subr sti naujai karinink  kartai, kurios at-
stovai atvirai ir nuoširdžiai gal jo tvirtinti, kad jie tarnaus Tautai ir T vynei, kad j  T vyn
– Lietuva.  Senesn s kartos lietuviai karininkai taip pat buvo aukl jami tautine dvasia, deja,
ne Lietuvai, o Rusijai.

Mokymosi s lygos buvo prastos, kariuomen s k rimo darbas – sunkus. Tr ko d sty-
toj , maisto, aprangos, ginkl . Ta iau b sim j karinink  iniciatyva, pasiaukojimas ir pa-
siryžimas pad jo išpurenti derling  dirv .  karinio rengimo program  buvo traukti aukl -
jamieji pokalbiai apie tautin  savigarb  ir kult r , kuriuos vesdavo mokyklos viršininkas,
kapelionas, kuop  vadai.

1919 m. liepos 6 d. Lietuvos kariuomen praturt jo Karo mokykl  baigusiais 89 kari-
ninkais ir 7 puskarininkiais, buvusiais savanoriais. Visiems jiems buvo suteiktas pirmasis
karinis laipsnis – „kar žo“, kuris netrukus buvo pakeistas  leitenanto.

I laidos karininkai buvo iškylan i  nauj  valstyb s paj g  avangarde ir kaip avangar-
das nat raliai pri m  ir pak l  tuos sm gius, kurie buvo skirti Lietuvos tautai ir valstybei.

Tautin s vertyb s: lietuvi kalba, istorija, tautin s tradicijos ir tik jimas – buvo puose-
l jamos du Karo mokyklos gyvavimo dešimtme ius. Ugdant karius fiziškai, buvo kuriamos
sporto tradicijos. Sporto ir fizin s mankštos organizatoriai buvo pranc z karin s misijos
karininkai. Kuriantis mokyklai, misijos kapitonas Cohenedas pasi l  savo fizinio lavinimo
veiklos organizavimo tvark : iš pradži  fizinis lavinimas vyko per pertraukas, v liau kasdien
buvo mankštinamasi po 1,5 val. Kari nai tur jo gauti Valstybin k no kult ros ženkl . Buvo 
rengiamos kariuomen s sporto švent s, kuri  metu Lietuvos gyventojai gal jo susipažinti
su kariais sportininkais, savo laim jimais pasižym jusiais net Lietuvos rinktin se.

2. Karo mokyklos viršinink  ind lis ugdant b simuosius karininkus

Kiekvieno Karo mokyklos viršininko veikla tur jo tam tikr  specifini  bruož . Apžvel-
kime viršinink  ind l  Karo mokyklos veikl kuriant tautinio ir pilietinio ugdymo sistem .

1919 m. sausio 25 d. krašto apsaugos ministro M. Velykio sakymu Nr. 20 Lietuvos 
karo mokyklos pirmuoju viršininku buvo paskirtas gen. Jonas Galvydis-Bykauskas. Jis mo-
kyklai vadovavo 7-erius metus (1919–1920 ir 1922–1926). Mokyklos viršininkas, rodydamas 
asmenin pavyzd , reikalavo iš d stytoj  aukl ti b simuosius karininkus tautine dvasia, taip
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pat k rybiškai panaudoti tai, kas geriausia, kit  valstybi
kariuomen se. Jis skatino aukl jim  glaudžiai sieti su gar-
binga lietuvi  tautos istorija. Tautinis ugdymas tapo pagrin-
dine Karo mokyklos veiklos kryptimi ir nepasikeit per vis
mokyklos gyvavimo laik . Lietuviškumas tapo mokyklos
ugdymo pamatu. Lektoriai ir karininkai, rengdamiesi pas-
kaitoms, orientavosi  vien  ideal  – Lietuvos Nepriklauso-
myb . Gen. Jonas Galvydis-Bykauskas suprato, kad „kari-
ninkai, aukl dami ir mokydami jaunuomen , turi didel s
reikšm s tautos kult ros k lime: nuo j pareina, ar pavesti
jiems kareiviai visais atvejais bus pagerinti, patobulinti, ar
sugadinti“ [1, 35 ]. Buvo tikimasi, kad karininkas bus geras
kareivi  vadas ir kartu tautos aukl tojas, dorintojas ir lie-
tuviškosios sielos reišk jas, jog bus ugdoma kari n dr sa,

ryžtas, veiklumas ir iniciatyva, fizin  ištverm [1].
1919 m. gruodžio 16 d. Karo mokykl  baig  224 šios mokyklos ir 34 Karo aviacijos moky-

klos aukl tiniai – II kari n  laida. T  istorin  Karo mokyklos gyvenimo dien prie gulos
bažny ios išrikiuotiems kari nams iškilmingai buvo perskaitytas Respublikos Prezidento
aktas d l pirmojo karininko laipsnio suteikimo Karo mokyklos II laidos ir Karo aviacijos
mokyklos I laidos aukl tiniams. Karo mokyklos viršininkas išleistuvi  metu aukl tiniams
kalb jo: „Lietuvos ženklas – Vytis, Lietuvos himno pirmieji žodžiai: „Lietuva, T vyn
m s , tu didvyri  žem !“ – Taigi j s, jaunieji karininkai, sekite Lietuvos ženkl  ir, giliai
sid j  širdis Lietuvos himno žodžius, tapkite karžygiais“ [11, 591].

Gen. Jonas Galvydis-Bykauskas, antr  kart  sugr ž s vadovauti Karo mokyklai 1922–
1926 m., prad jo nauj jos istorijos etap . Karo mokykla buvo iš esm s reformuota, per-
tvarkyta  taikos meto karinink  mokykl . Iki tol aukl tiniai buvo vadinami mokiniais, o
neoficialiai – junkeriais. Tai nepatiko viršininkui, tod l, pasitarus su kalbininkais, buvo pa-
sirinktas „kari no“ vardas. Pasakojama jo atsiradimo istorija.

Kart  viršininkas pasikviet  Vaclov  Biržišk  ir jam tar :
– Aš sakau tamstai, kapitone, surasti „junkeriui“ lietuvišk pakaital .
Biržiška, gav s toki  užduot , prad jo generolui aiškintis, jog jis nes s kalbininkas, o

naujam terminui surasti reikalinga speciali karin  terminologijos komisija. Bet viršininkas
savo sakym pakartojo:

– Aš tamstai sakau. Jei per savait  tamsta man nepristatysi raporto su tinkamu vardu,
gausi dabokl s.

Biržiškai teliko atsakyti: „Klausau“.
Kit  dien , prieš užsi mim pradži , Biržiška nu jo  Švietimo ministerijos knyg  lei-

dimo komisij , kurios sekretorius tuo metu buvo profesorius Vincas Kr v -Mickevi ius, ir
papraš pagalbos. Bet niekas iš ten buvusi j  nesugeb jo sugalvoti tinkamo pavadinimo.
Tuo metu Švietimo ministerij  at jo Petrapilio (Sankt Peterburgo) universiteto studij
meto bi iulis profesorius Kazimieras B ga. Vaclovas Biržiška, papasakoj s apie gaut  virši-

Gen. Jonas Galvydis-Bykauskas
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ninko sakym , kreip si  j , prašydamas gelb ti „nuo dabokl s“. K. B ga neskub damas su 
šaknimi „kar-“ prad jo sudarin ti vairius žodžius, skirtingus nuo jau vartojam : „karys“,
„kareivis“, „karininkas“. Biržiška g r josi lietuvi  kalbos turtingumu, nes, prie tos pa ios
šaknies prid jus kit priesag  ar j  sujungus su kitu giminingu žodžiu, galima gauti vairiau-
si  nauj  žodži . Pagaliau po daugelio bandym  B gai išspr do žodis „kari nas“.

Apsidžiaug s Biržiška sušuko:
– Stok! – Ir tuoj pat m gino sukomanduoti: – „Kari nai!“
– Tinka! A i , kad mane išgelb jai nuo dabokl s!
Nu j s pas Karo mokyklos viršinink gen. Jon  Galvyd -Bykausk , teik  raport , kuria-

me si l  „junker “ keisti nauju lietuvišku žodžiu „kari nas“. Viršininkui naujasis žodis patiko 
ir jis pareišk  V. Biržiškai pad k .

Po poros dien  iš jo krašto apsaugos ministro sakymas, kad žodis „junkeris“ kei ia-
mas žodžiu „kari nas“ [8].

Tikrasis Karo mokyklos steig jas ir organizatorius 
buvo mokyklos viršininko pad j jas mjr. Pranas Tvaronas
(v liau – pulkininkas), nes mokyklos viršininkas gen. Jonas 
Galvydis-Bykauskas iki 1919 m. vasario 27 d. dar buvo Vo-
kietijoje. „Karo mokyklos k rimas: parinkimas tinkamo
štato mokytoj , reikaling  vadov li , knyg , buto ir t.t. 
<…> buvo pavesta kar. Tvaronui“ [5, 395 ]. V liau, 1920–
1921 metais, jis vadovavo Karo mokyklai ir ypating  d mes
skyr kari n drausmei, j dvasiai stiprinti.

Buv s kursantas J. Rupšys prisimena: „Karo mokyklo-
je gerai buvome visu kuo apr pinti ir skursti nebuvo d l ko.
Tik m s , žinoma, an laik  akimis ži rint, drausm  buvo 
pernelyg griežta. Ypa  b davo „baisu“ susitikti tarnybos 
ir ne tarnybos metu su Karo mokyklos viršininko pad j ju
majoru Pranu Tvaronu. Neži rint, kaip mes stengdavom s
atrodyti tvarkingi ir drausmingi, jo akimis ži rint, mes vi-
suomet atrodydavome dar nepakankamai drausmingi ir vis 
duodavo „drausm s piliuli “ (stov ti ramiai su šautuvu).
Tai buvo didelis priešingumas, palyginti su aukštu, lieknu 
(tuo metu), tolerantingu, aristokratin s išvaizdos mokyklos 
viršininku generolu Jonu Galvydžiu-Bykausku“ [13, 65 ].

V. Statkus prisimena, kad mokyklos viršininkas plk. P. 
Tvaronas dažnai b davo netgi „žiaurus“ – drausm s baudas
mokiniams kraudavo be pasigail jimo ir už menkus nusi-
žengimus [12, 659].

3-iasis Karo mokyklos viršininkas plk. ltn. Pranas Kau-
nas, vadovav s 1926–1928 metais, kaip ir po jo mokyklai va-
dovav  viršininkai, toliau t s  gen. Jono Galvydžio-Bykaus-

Mjr. Pranas Tvaronas

Plk. ltn. Pranas Kaunas
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ko prad tus darbus. P. Kauno nurodymu 1926 m. buvo steigti aspirant  kursai atsargos
karininkams.  mokykl priimdavo ne mažiau kaip 6 mokyklos klases baigusius aspirantus.

Pranas Kaunas – karininkas, kuriam itin r p jo kari n  tautin s savigarbos, pilietin s
patriotin s savimon s ugdymo klausimai.

Šven iant Karo mokyklos 10 met  jubiliej , 1929 m.
geguž s 16 d. ministr kabineto prašymu jo Ekscelencija
Respublikos Prezidentas Antanas Smetona sutiko b ti Karo
mokyklos šefu [7, 435]. Tod l 1929 m. spalio 6 d. mokyklai
buvo suteiktas Pirmojo Lietuvos Prezidento (P. L. P.) karo
mokyklos vardas. Tuo metu jai vadovavo plk. Petras Jurgaitis.
Keldamas vis didesnius tikslus b simiesiems karininkams, jis
sugriežtino reikalavimus  Karo mokykl  stojantiems kandi-
datams: buvo panaikintas parengiamasis kursas, o priimami
tik aštuonias gimnazijos klases baig  abiturientai.

V liau ketverius metus (1930–1934) mokyklai vadova-
vo reiklus ir griežtas administratorius gen. ltn. Jonas Jackus.
„Geležin “ tvarka ir asmeninis pavyzdys – taip galima api-
b dinti š laikotarp . Buv s gen. ltn. J. Jackaus aukl tinis
Karo mokykloje kapitonas J. Vai eli nas taip atsiliep  apie
buvus  savo viršinink :

„Manau, kad Lietuvos Karo mokykloje geriausia
tvarka ir drausm  buvo 1930–1934 metais, kada tos mo-
kyklos viršininku buvo gen. ltn. J. Jackus. Jis ir visa Karo
mokyklos vadovyb kari n  mokyme nekrov dešimtimis
valand , kaip pasitaikydavo anks iau, bet steng si iš moky-
klos išleisti drausmingus ir vertingus karininkus. Gen. Jac-
kaus vadovaujamoje mokykloje pasikeit  tvarka, drausm ,
punktualumas…

Gen. št. pulkininkas, o v liau gen. ltn. Jonas Jackus
kari nams drausm  skiepydavo ne baudomis, o savo lai-
kysena, savo žvitriu žvilgsniu. Nekalbant apie vairias iškil-
mes, kai kari nai oficialiai sutikdavo savo viršinink , gen.
ltn. Jackus pirmasis su kari nais pasisveikindavo, dažnai,
net ir tuo atveju, kai kari n  grupel praktikuodavosi lau-

ke prie kokio karinio ginklo, o pro šal praeidavo mokyklos viršininkas. Jis dažniausiai
kari nus pirmasis pasveikindavo: „Sveiki, kari nai!“. „Sveiks, tamsta!“ – suskamb davo
kari n  atsakymas. Tokie momentai aukl davo kari n  drausm  ir pagarb  savo viršinin-
kui“ [7, 99–100 ].

1934 metais buvo prad tas leisti „Kari no“ žurnalas, kuris skatino b simuosius ka-
rininkus visapusiškai lavintis, ugd pagarb  gimtajai kalbai, savajai Karo mokyklai ir ka-
riuomenei.

Plk. Petras Jurgaitis

Gen. ltn. Jonas Jackus
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1934 m., kai Karo mokykla švent  15 met  sukakt , pasikeit  net 4 jos viršininkai: gen. 
ltn. J. Jackus, brg. gen. J. ernius, plk. A. epauskas- epas, brg. gen. K. Musteikis. Daž-
na viršinink  kaita atspind jo sud ting  Lietuvos politin  situacij : 1934 m. birželio 6–7
dienomis vyko vadinamasis gen. P. Kubili no „sukilimas“, kurio metu gen. J. Jackui buvo 
nurodyta su kari n daliniu atvykti  Prezident r  ginti Lietuvos Respublikos Prezidento.
Greitai gen. J. Jackus buvo paskirtas  kariuomen s štabo viršininko pareigas.

Tod l brg. gen. Jonas ernius, Karo mokyklos I laidos
aukl tinis, v liau baig s Briuselio aukšt j  karo inžinerijos
mokykl  ir Paryžiaus karo akademij , 1934 m. birželio m n.
buvo perkeltas iš Generalinio štabo operacij  skyriaus vir-
šininko pareig  Karo mokykl  ir paskirtas  viršininko
pareigas. Tai buvo atviras ir nuoširdus žmogus. Po reiklaus 
gen. J. Jackaus vadovavimo J. erniaus vadybos stili  buvo 
galima vadinti demokratišku, o kartais net liberaliu.

J. ernius visokeriopai skatino Karo mokyklos ir vi-
suomen s bendradarbiavim . Mokyklos dainininkai, spor-
tininkai, orkestras dažnai lank si gimnazijose, parapij
rengiamose švent se. Mokyklos viršininkas atkreip d s-
tytoj  d mes  kari n  s moningos drausm s ugdym . Jo 
nuomone, drausm , mok jimas užmegzti ir palaikyti gerus 
tarpusavio santykius b ryje, dr sa ir pasiryžimas – svar-
biausios kario doryb s.

V liau J. ernius buvo paskirtas Lietuvos Respublikos
kariuomen s Generalinio štabo valdybos viršininku.

3-iasis 1934– j  met  mokyklos viršininkas (nuo spalio 
1 dienos) plk. Albinas epauskas- epas mokyklai vadovavo 
tik m nes . Šis viršininkas gerai žinojo Karo mokyklos darbo 
tvark , nes, vos tik k rus Karo mokykl , tarnavo II b rio
b rininku. J kari nai nelabai m go ir vengdavo susitikti.
Jie žinojo, kad apie b ryje kilusius konfliktus A. epauskas
neretai pranešdavo vadovybei [2, 9–12 ]. Šiam energingam 
karininkui nebuvo lemta tarnauti Karo mokykloje, greitai 
jis buvo paskirtas  aukštesnes pareigas – Krašto apsaugos
ministro pavaduotoju.

Karo mokyklai vadovaujant brg. gen. Kaziui Musteikiui
net penkerius metus (1934–1939) buvo tam tikra tvarka. 

Viršininkas teig , kad „Pirmojo Lietuvos Prezidento Karo Mokykla – T vyn s meil s mo-
kykla“ [8], tod l aktyviai kovojo su negerov mis, daug d mesio skyr kari n kult riniam
ir dvasiniam ugdymui. Viena iš priemoni  – jo straipsniai tautinio ir pilietinio ugdymo 
klausimais „Kardo“ žurnale. „Karo mokykla pl todama karini  moksl  sistem  išk l  ir
lietuviškos dvasios, moral s ir kult ros perkainojim  <…>. stabiai mok ti suderinti kari-

Brg. gen. Jonas ernius

Plk. Albinas epauskas- epas
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n  moksl  su skaidrios, moralios lietuviškos dvasios brangi-
nimu – tai tas pats, k dešimteriopai pagreitinti svetim j
takos atsikratym  ir visus užlieti savosios tautos skais i ja

dvasia“ [1, 35 ].
K. Musteikio iniciatyva buvo skleidžiama „Kari no“

ideologija, pabr žianti doros, drausm s, darbštumo, kaip
pagrindini  kario asmenyb s element , svarb . Žurnale
spausdinamuose straipsniuose buvo diskutuojama meil s
Lietuvai, moralumo ir tik jimo klausimais. K. Musteikis
kur kas mažiau d mesio skyr  rikiuot s pratimams, cere-
monijoms ir drausmei.

Kapitonas J. Vai eli nas, buv s kari n  viršila, taip
rašo:

„Kart paklausiau ltn. K. Sadausk , kurs nuo 1936 m.
Karo mokykloje buvo b rio vadu, kod l Karo mokykloje
krito drausm . Jis atsak : „Kokia virš n , tokia ir apa ia.
<…> Kaip žinia, kartais organizuojamos iškilm s. Karo
mokyklos batalionas išrikiuojamas užsi mim  aikšt je. Atei-
na mokyklos viršininkas. Bataliono vadas duoda batalionui
komand  ir eina sutikti viršininko su raportu. Bet viršininkas
iš tolo rodo ženkl  ir sako: „Nereikia, nereikia!“ Bataliono
vadas susimaišo, nežino k  daryti, nes mato, kad mokyklos
viršininkas griauna karinius nuostatus, o tuo pa iu ir karin
drausm . Tada visi karininkai laikosi d snio, kad kari nams
diegti didesn s drausm s nereikia!“ [7, 83 ]

Žinoma, tokiais savo poelgiais K. Musteikis neman
pažeidžiantis drausm . Kaip tik priešingai – jis nor davo
parodyti savo kuklum  ir gerum . Ta iau kari nams kartais
tai buvo liberalios elgsenos pavyzdys. Karo mokykloje tokie
pavyzdžiai ne visada buvo teisingai suprantami.

1939 m. sausio 9 d. Karo mokyklos viršininku buvo paskirtas brg. gen. Kazys Sku as, ne-
seniai gr ž s iš Soviet  S jungos, kur jo Lietuvos Respublikos karo ataš pareigas. Tiesa,
neilgai – greitai buvo paskirtas vidaus reikal  ministru J. erniaus vadovaujamame minis-
tr kabinete.

Paskutinis Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokyklos viršininkas – brg. gen. Jonas
Juodišius. Labai sunkiu Lietuvai laikotarpiu jis sugeb jo Karo mokykloje vesti drausm ,
nuolat primindavo b simiesiems karininkams, kad jie – sektinas pavyzdys visuomenei,  to-
d l privalo stropiai vykdyti pagrindin pareig  – ginti savo krašt  ir taut .

1939 m. rugs jo 16 d., išleidžiant XX karinink  laid , atsisveikinimo žod  tar  Karo mo-
kyklos viršininkas brg. gen. J. Juodišius. Jis pabr ž , jog „dabartinis amžius reikalauja, kad
karininkas vyraut  fizin je, inteligentin je ir moralin je srityje. Tod l jaunieji karininkai ir

Brg. gen. Kazys Musteikis

Brg. gen. Kazys Sku as
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toliau tur s mankštinti savo raumenis, lavinti savo smegenis 
ir rodyti tur  šird “ [3, 47]. Jis aiškino, kad, pasirinkus kari-
ninko profesij  ir baigus studijas, vis tiek reik s nuolat gilinti 
profesines žinias, taip pat ir karo meno istorijos, kuri yra 
labai svarbi. Negalima nusigr žti ir nuo dabarties problem ,
reikia dom tis užsienio šali  karo mokslo naujienomis, šiuo 
metu pasaulyje vykstan iais socialiniais ir ekonominiais bei 
politiniais procesais. Norint studijuoti užsienio šali  karo 
mokyklose, reikia gerai mok ti užsienio kalb . D l to b ti-
na ir karo tarnybos metais tobulinti užsienio kalb g džius.
Negalima užmiršti ir kit dalyk : reikia stengtis ugdyti savo 
asmenyb , laikytis moral s norm [3, 47].

Neilgai gen. J. Juodišius vadovavo Karo mokyklai – ne-
trukus bolševikai okupavo Lietuv . Jis buvo deportuotas
Sibir  ir  žuvo Abez s lageryje.

Anot brg. gen. J. Juodišiaus, „tautin kariuomen  yra ne kas kita, kaip savo tautin s
visuomen s dalis, kuriai skirta tarnauti tai pa iai visuomenei ir visam savo kraštui. Kario
munduras neatskiria ir negali atskirti kario nuo jo tautos bei visuomen s. Munduras tik
paženklina j , rodydamas visuomenei, kad šiam jos nariui šiandien yra pavestos savo krašto
ir tautos gynimo pareigos. Kartu jis primena ir kitiems visuomen s nariams, kad jei ne šian-
dien, tai gal rytoj ar poryt tur s išgirsti t vyn s bals , apsivilkti tok pat mundur  ir eiti ten, 
kur juos pašauks tauta ir T vyn “ [3, 48].

1940 m. Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokyklos veikla nutr ko. Ta iau jos puo-
sel t patriotin  id j  – Karo mokykla steigta Lietuvos karininkams rengti, kad jie gint
T vyn  nuo prieš  – jos ugdytiniai siek kuo geriau gyvendinti. Tai v liau patvirtino ir 
Lietuvos partizan  kovos.

Išvados

1. Karo mokyklos viršinink pavyzdys ir patirtis, j pilietin s nuostatos pl tojo b si-
m j  Lietuvos karinink  tautin  ir pilietin  savimon , ugd patriotinius jausmus.

2. P.L.P. karo mokykla, puosel dama tautines vertybes, stiprino kariuomen s dvasi
ir pilietin s visuomen s pamatus.

Brg. gen. Jonas Juodišius
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The Role of the Heads of the Military School in Training Future Lithuanian Officers (1919-1940)

by Cadets Daiva Bunevi i t  and Raimondas Kalinauskas
The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania

Summary

The purpose of this article is to introduce the general military school’s conception in Lithuania in the
interwar period, also revealing the main actual national valuables and the contribution of the military 
school commanders to training future Lithuanian military officers. It is a brief review on establish-
ment of the Armed Forces of Lithuania, indicating the circumstances under which the military school
was organised. Here one can also find synthesized ideas of the first military school commanders,
these ideas coming from an abundant list of primary and secondary sources.
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ABIEJ  TAUT  RESPUBLIKOS VARŠUVOS KADET
KORPUSAS (1765–1795)

Dr. Valdas Rakutis
Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademija

Anotacija

Straipsnyje pasakojama apie Abiej  Taut  Respublikos karinink  rengim  XVIII a. Jo Kara-
liškosios Malonyb s ir Respublikos Varšuvos kadet  korpuse. Ši  mokykl k r paskutinis Lenkijos 
karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Stanislovas Augustas Poniatovskis.  mokykl  buvo priimami
ne vyresni kaip 12 met lenk  ir lietuvi  tautyb s berniukai. Jie, baig  bendr j program , gal davo
rinktis teis s arba karybos specializacij . Pirmoji programos dalis, trukdavusi dvejus metus, buvo skirta
elementariems mokslams, po to buvo išeinamas trej  met  vidurin s mokyklos kursas, dar v liau ne 
mažiau kaip dvejus metus specializuojamasi. Mokykloje itin daug d mesio buvo skiriama vertybi  sis-
temai kurti, charakteriui ugdyti ir pareigai T vynei sis moninti. Varšuvos kadet korpuso istorija šian-
dien gal t  sudominti pedagogikos istorikus, nes ši mokykla gerokai pranoko prast  karo mokykl .

vadas

Lietuvos pedagogikos istorija vis dar sunkiai veikia tautos formavimosi l žius, negal -
dama visiškai atsiriboti nuo etnografinio (tautinio) istorijos traktavimo principo, kuriuo va-
dovaujantis, viskas, kas n ra susij  su lietuvi kalba, istorija ir kult ra, yra svetima. Ta iau
šis principas visiškai netinka realiai istorinei situacijai, kuri susiklost  Lenkijos karalyst je
ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštyst je XVIII a. II p. ir XIX a. pr., Švietimo epochoje.
Šis pavadinimas neatsitiktinis: sigal jus absoliutin ms monarchijoms ir valstybi  interes
prioritetams, valstybinio elito švietimas tapo mada ir b tinybe. Ypa  to reik jo Lenkijos
ir Lietuvos valstybei, kur viešpataujantis bajorijos luomas gyveno susikurtame iliuziniame
sav j  vertybi pasaulyje, nematydamas valstyb s bej giškumo ir merd jimo. Nepakeitus
ši  vertybi , neišugdžius naujos žmoni kartos, bet kokios valstyb s reformos ir pertvarky-
mai netur jo prasm s, o pati valstyb  negal jo integruotis  Europos gyvenim  ir tolo nuo
civilizacijos standart .

Lietuvos istoriografija Varšuvos kadet  korpuso „nepastebi“. Garsiojoje A. Bum-
blausko knygoje, gerokai praple ian ioje istorin  Lietuvos geografij , „Senosios Lietuvos
istorija 1009–1795“ yra „Apšvietos epochos“ žingsniams skirtas skyrius. Jie prad ti fiksuoti
tik nuo laikotarpio, kai buvo sukurta Edukacin komisija, o Varšuvos kadet korpusas,
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pavadintas Varšuvos karinink
mokykla, pamin tas tik kaip
priedas pateikiant Jok bo Ja-
sinskio biografij  ir nesiejant
jos su Lietuva. Šiek tiek apie ši
mokykl , bet taip pat epizodiš-
kai, yra raš s V. Rakutis1.

Lenkijos istoriografij ,
skirt  Varšuvos kadet korpu-
sui, galima suskirstyti  dvi dalis:
pirm j  sudaro karo istorik
darbai, antr j  – pedagogikos

tyr j  studijos. Jau XX a. I pus je pasirod karo istorik darb , skirt pavieniams asme-
nims, kurie mok si šiame korpuse: Tadui Kosciuškai2 ir Jok bui Jasinskiui,3 arba žmon ms,
kurie jame dirbo (min tina Mieczys awo Miterzankos studija Adomo Kazimiero artoris-
kio pedagoginei veiklai aptarti4), korpuso bibliotekai5, taip pat pranc z  autori darb  apie
švietimo proces  Respublikoje6. Ta iau pa iu brandžiausiu darbu reik t laikyti archyvine
medžiaga pagr st  Kamillos Mrozowskos monografij , tiesiogiai skirt  Varšuvos kadet
korpusui7, kuria v liau r m si vairi  apibendrinam j  veikal  autoriai8.

Ši paviršutiniška analiz  rodo, kad Lietuvos švietimo epochos istorija yra praradusi
gana svarbi  grand , o karinio švietimo istorija – kertin  akmen , tod l šis straipsnis tur t
sudominti pedagogikos istorikus ir paskatinti juos atidžiau pažvelgti  ši  mokykl  ir jos
nuveiktus darbus.

1. Kadet  korpuso id ja, suk rimo tikslai ir principai

Min i kurti Kadet  korpus  kilo jau XVI a., kai pl tojantis karybai reik jo, kad val-
dovai, didikai ir bajorai, atsidav  valstybinei ir karinei karjerai, b t  šiai veiklai pasireng ,
tur t  speciali  žini . Jau Henrikas Valua, o nuo XVII a. pr. ir visi Lenkijos ir Lietuvos
valdovai sutartyje su tauta – pacta conventa – pasiraš pasižad jim kurti toki  Riteri  mo-

1  Rakutis V. Lietuvos kariuomen s karininkai 1764–1788 // Darbai ir dienos, Nr. 10, Kaunas, 1999; Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštyst s kariuomen  Ketveri  met  seimo laikotarpiu 1788–1792 m., Vilnius, 2002; Lietuvos kariuomen s vadas
(kunigaikštis Adomas Kazimieras artoriskis) //Darbai ir dienos, T. 37, Kaunas, 2004.
2  Korzon T. Ko ciuszko – Biografi a z dokumentów wysnuta, Kraków, 1894. Kalkowski A. M. Ko ciuszko w wietlie
nowszych bada . Pozna , 1924.
3  Mo cicki H. Genera  Jasinski i powstanie ko ciuszkowskie, Warszawa, 1917.
4  Miterzanka M. Dzia alno  pedagogiczna Adama ks. Czartoryskiego geneera a ziem podolskich, Kraków, 1931.
5 ody ski M. Biblioteka Szko y Rycerskiej. Warszawa, 1930.
6  Fabre J. La propagande des idées philosophiques en Pologne sous Stanislas Auguste et l`Ecole Varsovienne des Ca-
dets// Revue de Litérature Comparée, Paris, 1935; Fabre J. Stanislas Auguste Poniatowski et l`Europe des  des  Lumiéres.
Paris, 1952. Jobbert A. La Commission d`Education nationale en Pologne. Paris, 1941.
7  Mrozowska K. Szko a rycerska Stanis awa augusta Poniatowskiego (1763-1794). Wroc aw-Warszawa-Kraków, 1961.
8  Lisowski W. Polskie korpusy kadetów1765-1956.Warszawa, 1982.

Varšuvos kadet  korpusas
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kykl 9. Beveik kiekvienas teoretikas, ieškoj s b d  sustiprinti daug b d  turin i  valstyb ,
atkreip d mes  tai, kad b tina tur ti jaun  bajorai i  rengimo sistem . Ta iau tik XVIII 
a. pr. buvo žengti pirmieji real s žingsniai. Abiej  Taut  Respublikos valdovas Augustas 
II siek  sukurti elitini  dalini , kuriuose b t galima rengti karius – gvardie ius. Šiuose
daliniuose mok si ir LDK bajorai iai.

Stanislovas Leš inskis, nes kmingai band s antr  kart  tarpti Lenkijos karaliumi ir 
Lietuvos didžiuoju kunigaikš iu, tur jo tenkintis Lotaringijos hercogo titulu, kur  suteik
jo žentas Pranc zijos karalius Liudvikas XV. Tada jis nusprend  kitaip pasitarnauti gimtam 
kraštui ir 1737 m. savo hercogyst s sostin je Liuneville, dviej  iki tol gyvavusi  bajor  mo-
kykl  vietoje, k r  Kadet  korpus  (L`Ecole des cadets-Gentilhommes), kuriame buvo nu-
matyta viet  Lenkijos ir Lietuvos bajorai iams. 1748 m. Lietuvos didysis etmonas Mykolas
Kazimieras Radvila savo priva iose valdose k r  Kadet  korpus , daugiausia rengus  kari-
ninkus savo milicijai. Ta iau abi šios mokyklos buvo specialios, ne bendrojo lavinimo. Kaip
min ta, Augusto II gvardijos, M. K. Radvilos korpuso kariai ir kari nai buvo kur kas geresni 
specialistai, palyginti su karo vadais ir valstyb s elito atstovais. Be to, mokyklos buvo toli nuo 
t vyn s, pavyzdžiui, Luneville, tod l ir didesnio poveikio valstybiniam gyvenimui netur jo.

Stanislovas Augustas Poniatovskis, valdovu tap s 1764 metais iš Rusijos malon s, savo 
valdymo laikotarpiu Kadet korpuso suk rim laik  vienu svarbiausi  uždavini , tod l jau
1765 m. mokymo tikslams iš kunigaikš i  Sulkovski  buvo išpirkti Kazimiero r mai Var-
šuvoje, iš valdovo dvaro milicijos atrinkti pirmieji 16–17 met kadetai, prad tas karinis
rengimas, o maždaug 1766 m. suformuoti pagrindiniai studij principai, prasid jo mokslas.
1768–1771 m. mokymo sistema buvo gerokai reformuota, pakito jos pob dis: mokykloje 
buvo prad ti mokyti jaunesni kadetai, ne vyresni kaip 12 met . Tokia reforma buvo atlikta,
kad jaunuoliai, dar nesp j perimti savosios epochos ir amžiaus silpnybi  bei tr kum ,
b t  nuosekliai aukl jami pagal visus to meto pedagogikos reikalavimus. Baig  bendr j
program , jie gal davo pasirinkti teis  arba karyb .

Mokymo tikslai buvo suformuluoti valdovo Stanislovo Augusto Poniatovskio ir moky-
klos komendanto (viršininko) Adomo Kazimiero artoriskio raštuose. Mokykla tur jo ug-
dyti kraštui ir valdovui atsidavusius žmones, kurie ilgainiui užimt  vadovaujamus postus tiek
kariuomen je, tiek krašto valdymo sistemoje, sudarydami atsvar  didik palikuonims, kuri
tradiciškai buvo dauguma, tapt  kurian ia ir reformuojan ia j ga, kuri valstybei pad t  su-
tvirt ti. D l toki  ilgalaiki  tiksl daug d mesio buvo skiriama ne tik specialiajam rengimui: 
buvo siekiama sukurti sav  vertybi  sistem , ugdyti charakter  ir pareigos t vynei jausm .

Šiems tikslams gyvendinti buvo suformuluoti ir tam tikri mokymo bei organizaciniai
principai. Mokykla vadinta vairiai, bet pagrindinis jos pavadinimas buvo Jo Karališkosios
Malonyb s ir Respublikos Varšuvos kadet  korpusas. Tai reišk , kad korpus  šefavo valdovas
Stanislovas Augustas Poniatovskis, Respublikos valdžia pasireišk  tuo, kad mokykla buvo 
išlaikoma iš Lenkijos karalyst s ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst s ižd , skiriant kon-
kre ias sumas ir užtikrinant tiek Lenkijai, tiek Lietuvai garantuot  viet  skai i . Kadet
korpuso finansavimas ir jo kontrol  buvo patik ta karo komisijoms, kurios buvo steigtos
9  Lisowski W. Polskie korpusy... s. .
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atskirai Lietuvai ir Lenkijai. Siekiant atriboti jaunuomen  nuo sen j  tradicij , mokykla
buvo uždara, t. y. niekas be specialaus leidimo negal jo iš mokyklos išeiti, o atvyk liai ga-
l jo b ti priimti tik vadovyb s patalpose, jokiu b du ne brigad  kambariuose. Kadet  kor-
pusas buvo kaip karinis dalinys. Tai pabr ž  uniforma, rikiuot s, dienotvark , b gn  signa-
lai, skelbiantys dienotvark s valandas, ir kiti elementai. Visa ši sistema veik  nuo pirm j
dien , nors karinio rengimo program  tur jo išeiti tik pasirinkusieji karin  specializacij  ir
tik paskutiniaisiais studij  metais. Kitas principas – s moningumo skatinimas, t.y. kadetai
buvo skatinami dirbti ir kurti ne iš viršininko baim s, o d l aukštesni  ideal  ir iš d kingu-
mo korpuso vadovybei už pastangas ir suteiktas žinias.

2. Korpuso programa ir mokymo metodai

Kaip jau min ta, iki 1772 m. Kadet  korpuso vadovyb  dar ieškojo savosios sistemos.
Mokymo programos autoriumi tapo angl  šviet jas Džonas Lind (John Linde). Kadangi
8–12 met  vaikai  Kadet  korpus  atvykdavo praktiškai netur dami joki  žini , pirmoji
programos dalis buvo skirta elementariesiems mokslams, vis pirma aritmetikai ir užsienio
kalboms. Tai trukdavo pirmuosius dvejus metus, po to maždaug per trejus metus b davo
išeinamas vidurin s mokyklos kursas ir dar ne mažiau kaip per dvejus gyjama specializa-
cija. Mokymas skirstytas klas mis. Jos buvo baigiamos tik išlaikius atitinkamus egzami-
nus, neb tinai atsižvelgiant, kiek met  buvo mokytasi. Skirtingai nuo šiandienos mokykl ,
mokslas prasid davo VII, o baigdavosi I klas je. Kadetai buvo mokomi lotyn , vokie i  ir
pranc z  kalb ( skaityti, kalb ti ir rašyti). Jau tre iaisiais mokslo metais šias kalbas buvo
galima vartoti mokantis ir mokant. Vidurin s mokyklos kurs , be kalb  ir aritmetikos, su-
dar  senov s istorijos, valstyb s istorijos, poezijos, piešimo, iškalbos, šiek tiek angl  kalbos,
taip pat geografijos, logikos ir karo architekt ros mokomieji dalykai. Paskutin se klas se
papildomai buvo mokoma civilin s architekt ros, nauj j laik  istorijos, rašymo, piešimo,
daugiau d mesio skiriama karybos dalykams, pavyzdžiui, studijuojant antikinius ir naujuo-
sius laikus – karo istorijos sri iai priskirtiems Polibijaus, Cezario, Vegecijaus, Monteskje,
Follardo ir kit  autori  veikalams. Išskirtinis d mesys architekt rai skirtas d l to, kad buvo
didžiulis šios srities specialist karinink poreikis ir aukšti jiems keliami reikalavimai. B -
simieji karininkai tur jo ne tik mok ti statyti tvirtinimus, bet ir projektuoti karin s paskir-
ties pastatus: kareivines, sargybines, tiltus. Šio parengimo užteko ir civilin s architekt ros
principams suvokti. Lind  sudaryta mokymo programa išsilaik  iki pat mokyklos gyvavimo
pabaigos, nors, žinoma, kai kuri  dalyk  teko atsisakyti arba traukti nauj  atsižvelgiant 
turimus pedagogus ir kitas aplinkybes.

Beveik vis  laik  kadetai buvo mokomi fechtuotis ir šokti. Iš pradži pagrindiniai
mokytojai buvo svetimšaliai, tod l paskaitos vyko vokie i  ir pranc z kalbomis, v liau,
daug jant sav  d stytoj , dažnai iš pa i  kadet  tarpo, padaug jo ir lenk  kalba mokom
dalyk , daugiau buvo skirta valand lenk kalbai, nes jaunieji kadetai, netur j  šios kal-
bos pagrind  ir besimokantys užsienio kalb , dažnai nebemok davo taisyklingai kalb ti ir
rašyti lenkiškai. Taip pat padaug jo specializacijos dalyk : b simieji teisininkai studijavo
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prigimtin , Romos ir civilin  bei vieš j  valstyb s teis , o b simieji karininkai papildomai
mok si fizikos, sudaryti situacinius ir fortifikacinius planus bei piešti.

Mokymo planus papild  karinio rengimo dalykai. Mokyklos gyvavimo pradžioje vyra-
vo karinis rengimas. Kadetai buvo mokomi karo inžinerijos ir taktikos. V liau, jau po re-
formos, karinis rengimas buvo atskirtas nuo bendrojo lavinimo dalyk . Pradin program
1767–1768 m. sudar  Adomas Liudvikas Bosrogeras, daugiausiai d mesio skyr s karo inži-
nieri  rengimui. Buvo sudaryta atskira grup , pavadinta inžinerijos mokykla. Šiuo laikotar-
piu daugiausiai d mesio buvo skiriama b sim j  inžinieri praktiniams g džiams, kuri
ypa  reik jo žymint valstyb s sienas po I padalijimo ir braižant švietimo tinklo žem lapius,
tobulinti. Antanas Leopoldas Olsnicas (Oelsnitz), buv s Pr sijos karininkas (kuriam Ka-
det  korpuse buvo suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis), daugiausiai d mesio skyr  ka-
riuomen s organizacijai ir taktikai. Ši  dalyk  buvo mokoma šia tvarka: pirmiausia kadetai
buvo supažindinami su terminais ir komandomis, paskui studijuodavo Vegecijaus darbus. 
Galiausiai buvo dirbama pagal paties Olsnico program  – lyginama senov s ir tuomet
taktika. Po šios teorin s programos, kuri buvo d stoma pavasar  ir ruden , pereinama prie
vasaros praktini pratyb . Kiekvienas kadetas gaudavo konkre i kovos užduot , skirt di-
delei kariuomenei. Buvo reikalaujama raštu sudaryti kovos užduotis ir spr sti apr pinimo
klausimus. Mokymai buvo baigiami praktin mis užduotimis, kurias reik jo atlikti lauko
pratybose sujungiant teorin  ir praktin  dalis  vien , demonstruojant savo apsiskaitym  ir
praktinius geb jimus. Didel s kariuomen s (keliasdešimt t kstan i  žmoni ) duomenys
buvo pateikiami neatsitiktinai, nes d stytojas siek  supažindinti su reguliari ja kariuomene
ir netiesiogiai paskatinti kadetus kurti modernesn , kur dominuot p stininkai ir artilerija.
Olsnicas organizavo mokym  remdamasis principu „nuo paprasto prie sud tingo“, skyr
laiko refleksijai, diskusijoms, toliau žengdamas tik tada, kai kadetai sisavindavo pamok
medžiag . V lesniais laikais užduotys buvo sudaromos daugiau remiantis realiais Respu-
blikos kariuomen s skai iais. Pateikiant realias užduotis buvo siekiama sueuropinti jaun j
karinink kart . Be mokymo, karinis rengimas vyko ir kitais b dais: taikant muštr , ren-
giant kasdienes rikiuotes, paradus ir pan.

Mokymo programoms gyvendinti buvo naudojami ir specifiniai metodai. Kai kuriuos
iš j  savo instrukcijose nurod  programos autorius J. Lindas. Anot jo (1768 m. instrukcijos
generaliniam moksl  direktoriui), svarbiausias d stytojo uždavinys – lavinti kadet  prot ,
skatinant ne mechanin kalim , bet savarankišk pažinim . D stytojas pad davo suformu-
luoti klausimus, o išvadas tur jo padaryti pats kadetas. Kadangi mokymas buvo glaudžiai
siejamas su aukl jimu, moralizuojantis ugdymas buvo neišvengiamas, sudar  id jin  meto-
dologijos pagrind . Kadetams buvo skiriama nemažai laiko savarankiškam darbui ir skai-
tymui. Baud  ir skatinimo sistema buvo pritaikyta j  amžiui, pavyzdžiui, sumažintos fizin s
baudos, gana populiarios to meto vienuolyn  mokyklose. J  viet  už m  subtilesn s, bet
gerokai veiksmingesn s moralin s priemon s, žadinan ios garb s jausm  ir sveikas ambi-
cijas. Taip pat buvo siekiama naudoti tuo metu prieinamas pagalbines priemones: žem la-
pius, tvirtovi planus. Mokantis fizikos buvo naudojamas iš Anglijos atvežtas Saul s siste-
mos maketas. Kadet korpusas tur jo mineral  ir botanikos pavyzdži  rinkini , nemaž
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gipsini  mitologini  b tybi  atvaizd  rinkin . Poilsio kambariuose ir sal se kabojo žymius
valstyb s istorijos momentus vaizduojantys Norblino paveikslai. Ta iau svarbiausia priemo-
n , naudojama mokant ir aukl jant kadetus, buvo turtinga korpuso biblioteka, kurios, be
nupirkt leidini , nemaž dal  sudar  valdovo ir korpuso komendanto dovanotos knygos.
Biblioteka buvo išskirtinis Adomo Kazimiero artoriskio, aktyvaus Edukacin s komisijos
ir Literat  draugijos nario, d mesio objektas. J zuit  mokyklose naudotos knygos kadet
korpusui netiko, tod l jas teko atsivežti iš užsienio (kai kurias iš j  vert  ir leido Kadet
korpuso leidykla).

3. Korpuso aukl tini  darbai

Kadet  korpusas išaukl jo ne vien  žym  žmog . Jie savo veikl pl tojo XVIII a. pab.–
XIX a. pr. Taigi tik pirm j laid  absolventai sp jo daugiau nuveikti kaip kariai ir viešo-
jo gyvenimo dalyviai. Ši karta istorijai dovanojo daug garsi  žmoni . Tai Tadas Kosciuška,
pa iais pirmaisiais metais buv s korpuso kadetu, v liau dirb s instruktoriumi, tap s JAV
Nepriklausomyb s karo didvyriu, Lenkijos kariuomen s generolu, jo vardu pavadinto suki-
limo organizatoriumi ir vadu, Kazimieras Nestoras Sapiega – Lietuvos artilerijos generolas,
Ketveri  met  seimo Lietuvos maršalas ir žymus visuomen s veik jas. Jok bas Jasinskis,
karys ir poetas, buvo paskirtas naujai steigiamo Lietuvos inžinerijos korpuso ir mokyklos
vadu, tapo vienu svarbiausi  T. Kosciuškos sukilimo rengimo vadov , v liau vadovav s suki-
limui Vilniuje ir visoje  Lietuvoje, didvyriškai žuvo ginant Varšuvos priemiest  Prag . Buvo
išaukl ta nauja karinink karta, dalyvavusi Napoleono karuose ir 1830–1831 m. sukilime, o
kai kurie aukl tiniai, kaip Julianas Ursinas Nemcevi ius, atsid jo k rybinei veiklai. 

Manau, kad šios mokyklos ind lis iš tikr j  n ra tinkamai vertintas mokslin je litera-
t roje, ši tema dar tebelaukia sav j  tyr j .

Išvados

1. Varšuvos kadet  korpusas buvo svarbus visuomen s aukl jimo Švietimo epochos
dvasia židinys, kuriame buvo puosel jami ir naujo tipo patriotai.

2. D mesys Lietuvos istoriografijos sintezei, tiksliau – jo stoka, rodo, kad esama per
mažai šios mokyklos veiklos, taip pat s saj  su Lietuva tyrim .

3. Tolesni tyrimai tur t  vykti rengiant monografij , ta iau b tina vertinti, koks buvo
Lietuvos valstyb s ind lis kuriant ir palaikant mokykl  bei pa ios mokyklos ind lis proce-
sus, vykusius Lietuvoje. Taip pat lieka svarbus klausimas, kiek ši mokykla prisid jo artinant
Lenkijos ir Lietuvos visuomenes, formuojant nauj jungtin s valstyb s vizij , kurios apraiš-
kos pastebimos Ketveri  met  seimo laikotarpiu.

4. Varšuvos kadet  korpuso istorija nor t si sudominti ir pedagogikos istorikus, nes
jis buvo daugiau nei karo mokykla.
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The Cadet Corps Warsaw of the Two States’ Republic (1765-95)

by Dr. Valdas Rakutis
The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania

Summary

The Article dwells on the Cadet Corps Warsaw that was a prestigious military school of the Two 
State’s Republic, mainly that of Poland and the Grand Duchy of Lithuania. Founded by King Sta-
nislaus Poniatowski, the school operated from 1765 to 1795. It was designed to educate children of 
noblemen, with some military elements of organisation and form, but by far more eminent and useful
for successful preparation of future governors of the state and reformers of the society.

Polish researches have a lot of publications on the Cadet Corps Warsaw. Meanwhile, their
Lithuanian counterparts have discovered this important element of the Enligtment Movement just 
recently.

It is noteable that the Cadet Corps Warsaw was in part financed by the Lithuanian Treasury and
had a definite number of seats there. Besides, Duke Adam Czartoryski, the acclaimed Lithuanian
general and the Chief of the Lithuanian Army, was also the most eminent commander of this School 
and managed to sustain this popularity for a long time. Finally, the Cadet Corps Warsaw educated
many famous personalities, such as Gen T. Kosciuszko, Gen Jakub Jasi ski, poet J. U. Niemcewicz 
and the prominent Lithuanian speaker for the Great Reform of the Seym (Parliament) (1788-92), K. 
N. Sapieha.

Actually, an in-depth research on Lithuania’s relation with the Cadet Corps Warsaw still has to 
be conducted in the future (revealing contributions to and benefits from this interrelation). Mean-
while, the present work and the topic itself should catch the interest of both military historians as well
as researchers of Military Pedagogy.
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* 1. Pirmieji Lietuvos kariuomen s savanoriai Kaune. 1919 m.

2. Nepriklausomyb s kovose dalyvavusio šarvuoto traukinio „Gediminas“ per mimo iš geležinkelio
dirbtuvi  ceremonija. Dalyvauja krašto apsaugos ministras plk. ltn. K. Žukas (stovi centre, 12-as iš

kair s). Kaunas, 1920 m.

*  For a List of Photos in English, See pp. 327
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4. Šarvuo i
rinktin s

kurs  pratybos
prie Jonavos.

Kursantai
apži ri tank .

1935 m.

5. Ryši  kuopos
pratybos.
1924 m.

3. Nepriklau-
somos Lietuvos
kari  priesaika
(iš V. J. Statkaus 
archyvo)
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6. Didžiojo
kunigaikš io
Gedimino pulko
kariai žygiuoja

Gaiži n
poligon .
1939 m.

7. Lauko 
pratybos

Gaiži n
poligone.
1939 m.

8. Priešl ktu-
vin s gynybos
pratybos.
1939 m.



162

10. Gen. Antanas Gustaitis sveikina Aviacijos kursus baigusius karininkus. 1937 m.

9. ANBO–41 žvalgybos l ktuv
eskadril  mokomojo skrydžio metu.
1937 m.
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12. Geležinkelinink  kuopos mokomojo b rio kariai bibliotekoje laisvalaikio metu. 1923 m.

11. Šaudymo pratybos
mokomajame karo laive
„Prezidentas Smetona“.
1939 m.
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14. Lietuvos kariuomen s šaudymo rinktin s sutikimas Liucernoje, kur 1939 m. vyko Pasaulio
šaudymo olimpiada

13. Kari  dramos m g j  kuopel . Pirmoje eil je ketvirtas iš kair s režisierius mjr. V. Braziulevi ius,
pirmas iš dešin s mjr. J. Lanskoronskis. Kaunas, 1924 m.
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15. Karo moksl  draugijos centro valdyba.
Pirmoje eil je tre ias iš kair s draugijos pirmininkas  plk. J. Acus-Acukas. 1927 m.

16. Kariuomen s ir visuomen s diena Kaune. 1938 m.
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17. Paminklo kariams, kritusiems d l Lietuvos laisv s, atidengimo iškilm s Širvintose.
Dalyvauja Prezidentas Antanas Smetona. 1927 m.

18. Kari , žuvusi  Nepriklausomyb s kovose, kap  tvarkymo komisijos nariai plk. ltn. V. Augustauskas,
mjr. P. Šlapikas ir kpt. P. Jakštas Kauno kari  kapin se. 1930 m. (iš mjr. P. Jakšto archyvo)
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20. Karo mokyklos aukl tiniai vyksta pratybas. 1930 m.

19. Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokykla Aukštojoje Panemun je, Kaune. 1938 m.
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21. Geriausias Karo mokyklos XVI laidos
absolventas j. ltn. Bronius Bal i nas.
1934 m.

23. Vytauto Didžiojo universiteto student  atsargos karinink korporacijos „Ramov “ nariai.
Kaunas, 1935 m.

22. Kari nai klas je prie minosvaidžio. 1925 m.
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25. Karo mokyklos XX laidos absolvent priesaika. 1939 m.

24. Lietuvos
Respublikos Prezidentas
Antanas Smetona ir
gen. Kazys Musteikis
suteikia pirm j
karininko laipsn
Karo mokyklos
absolventams.
Kaunas, 1934 m.
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26. Lietuvos
karininkai,
studijuojantys
Prahoje. Iš kair s:
stovi mjr. Justinas
Kibirkštis,
plk. Petras 
Kubili nas,
mjr. Liudvikas 
Butkevi ius; s di
mjr. Vaclovas
Žadeika, Lietuvos 
karo ataš  Prahoje
plk. Balys Giedraitis, 
plk. ltn. Jonas 
Jackus.
1926 m.

27. Vytauto Didžiojo aukštosios karo mokyklos klausytojai lauko pratyb  metu prie Nemuno ties Veliuona.
1939 m.
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LIETUVOS KARIUOMEN S UŽDAVINIAI 
EUROATLANTINIO SAUGUMO BENDRIJOJE

Plk. Vytautas Žukas
Lietuvos kariuomen s Mokymo ir doktrin  valdybos vadas

Anotacija

Straipsnyje nagrin jama, kaip Lietuvos ir kit  Ryt  Europos šali  naryst  NATO pakeit  regi-
ono geostrategin  aplink  ir iš esm s pakoregavo m s  valstyb s ginkluot j paj g pl tros kryptis.
Tarptautinis terorizmas, nuolat sižiebiantys lokalini  kar  židiniai lemia NATO doktrin , organizaci-
jos paj gumo, kari  mokymo prioritet , kovinio rengimo ir logistikos kait . Mums, Lietuvos kariams,
tenka dvigubas išbandymas – turime siekti suderinti veikl  ir paj gumus su Vakar  valstybi  kariuo-
men mis, tinkamai pasirengti vykdyti tarptautines misijas ir kartu nepamiršti nacionalini  ir savojo
krašto gynybos interes .

vadas

Atgav  Lietuvos Nepriklausomyb , k r me ir puosel jome didel s ir gausios kariuo-
men s, pritaikytos teritorinei gynybai, vaizd . Ta iau Lietuvos naryst  NATO pakoregavo
m s  valstyb s ginkluot j paj g pl tros kryptis. Šiandien Lietuvos kariuomen s vizija iš
esm s kei iasi.

Kei iasi ir pats Šiaur s Atlanto aljansas, šiandien išgyvenantis didžiules permainas.
Tarptautinis terorizmas, nuolat žiebiantis lokalini  kar  židinius, lemia NATO doktrin ,
kovinio rengimo ir logistikos, mokymo ir karini paj gum kait .

Lietuvos kariuomen , NATO kaitos veikiama, patiria dvigub  išbandym , nes reikia
prilygti kitoms Vakar  šali kariuomen ms ir nepamiršti nacionalini  interes  – savo kraš-
to gynybos. M s  šalies kariuomenei neretai tenka paremti nelauktas, kartais net labai
radikalias id jas. Naujos technologijos, doktrinos ir koncepcijos, šiuo metu taikomos vai-
riuose regionuose neutralizuojant daugel konflikt , apie kuriuos kasdien informuoja pa-
saulio spauda, radijas ir televizija, kasdien kei iasi. Tokia sparti euroatlantinio saugumo
bendrijos kaita reikalauja, kad ir kiekvienas karys keist  savo m stym . Tai labai sunkus
uždavinys. Karybos strateg  teigimu, tik vienintelis dalykas yra sud tingesnis už naujos id -
jos sis moninim  – pasenusios id jos išst mimas.
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Šiandien NATO vadovyb  atkreipia vis  Aljanso valstybi  d mes  racional  ir kryp-
ting  gynybai skirt l š  naudojim . Labai aktualu – strateginis oro ir j r  transportas,
reikalingas paj goms operatyviai perdislokuoti  bet kur pasaulio region , geb jimas ore
l ktuv  bakus papildyti degalais, tikslaus nutaikymo ginkluot , gynyba nuo cheminio ir bi-
ologinio ginklo, žvalgyba ir geb jimas operatyviai panaudoti jos rezultatus – nuotolin  ste-
b jim  ir kolektyvin  gynyb , taip pat mobilios ir saugios vadaviet s, parama m šio metu
ir apr pinimas. Tiksl s  NATO ginkluot j paj g  sm giai ne tik leidžia preciziškai ir be
didesni  nesklandum pasiekti norim  taikin , bet ir padeda sutaupyti amunicijos ir išveng-
ti pavojing l ktuv  skrydži .

Tyrimo objektas – Lietuvos kariuomen s kaita Šiaur s Atlanto aljanso bendrijoje.
Tyrimo tikslas – supažindinti visuomen  su Lietuvos kariuomen s uždaviniais euro-

atlantinio saugumo bendrijoje, kaitos kryptimis ir perspektyvomis.
Tyrimo metodai – mokslin s literat ros ir valstybini  dokument  studijos ir j  ana-

liz .

Lietuvos krašto apsaugos personalo ugdymo uždaviniai
2005–2009 metais

Kokie šiandien svarbiausi Lietuvos krašto apsaugos sistemos kaitos prioritetai NATO 
aljanse?

Lietuvos kov  d l Laisv s ir Nepriklausomyb s istorija daug kart parod , kad žmogiš-
kieji ištekliai, t. y. kari  moralinis pasirengimas ir kovos dvasia, dažnai lemia pergal . Tod l
karinio personalo rengimui ir mokymui šiandien skiriamas išskirtinis d mesys. Susipažinki-
me su svarbiausiais personalo rengimo ir mokymo sistemos 2005–2009 metais prioritetais.

Nauji uždaviniai šiandien keliami Lietuvos kariuomen s Mokymo ir doktrin  valdybai.
(LKMDV). Tai – tarnyba, atsakinga už karines mokymo staigas, individualiojo ir kolekty-
vinio rengimo standart  formavim  ir pradinio karinio mokymo infrastrukt ros valdym .
LKMDV pavaldžios Puskarininki , Karo inžinerijos ir J geri  mokyklos, Mokomasis pul-
kas, Kovinio rengimo centras ir Centrinis poligonas. Nors LKMDV egzistuoja tik šešerius 
metus, bet karinis mokymas organizuojamas ir tobulinamas nuo pat Lietuvos kariuomen s
atk rimo. Mokymo, ypa  individualiojo, sistema gana gerai išpl tota. Artimai bendradar-
biaujant su dan  ir brit  kariuomen mis yra parengtos ir tobulinamos šauktini , vis pako-
p puskarininki  ir specialist  rengimo programos.

Viena iš esmini  užduo i  – gyvendinti Kompleksin  krašto apsaugos sistemos perso-
nalo (kariški  ir civili ) rengimo, ugdymo ir profesinio tobulinimo program . Šiandien jau
turime neblogai išpl tot  infrastrukt r : apie 1 500 Lietuvos karinink  ir puskarininki  yra
baig  mokslus užsienyje, daugelis kari  dalyvav  tarptautin se operacijose.

Ateityje numatoma toliau rengti karius darbui NATO štabuose, t sti oficiali  Aljanso
kalb  mokym , pl toti tarptautin  mokymo centr  Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo
akademijoje. Kadangi kei iasi Lietuvos kariuomen s strukt ra, šioje aukštojoje mokykloje
reikia mažinti kari n  skai i , bet tuo pat metu daugiau rengti jaunesni j  karinink  bei
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kari  specialist . Ne mažiau svarbu perkvalifikuoti reform  metu atsilaisvinus personal
naujiems kariniams vienetams papildyti.

Pagal naujas Lietuvos ginkluot j paj g pl tros kryptis reikalaujama reformuoti ka-
riuomen s rezervo mokymo sistem . 2004 m. lapkri io 17–18 dienomis Krašto apsaugos
ministerija kartu su Didžiosios Britanijos ambasada sureng  Baltijos šali konferencij ka-
riuomen s rezervo paj g  ateities vaidmeniui aptarti. Šiame tarptautiniame forume buvo
kalbama apie tai, kad šis rezervas turi b ti naudojamas kur kas efektyviau. Buvo svarstoma,
jog Lietuvoje aktyv j  rezerv  tikslinga formuoti taikant dabartini  Krašto apsaugos sava-
nori paj g patirt , o jo organizacin  strukt r  sutvarkyti taip, kad rezervas gal t  veikti
ne tik m s  šalyje, bet ir už jos rib  – jis gal t papildyti reguliariosios kariuomen s dali-
nius, siun iamus  tarptautines misijas, ir rengt  šioms misijoms vairi  sri i  specialistus.
Tiek reguliari j  tarnyb , tiek aktyv j  rezerv  tur t  komplektuoti ta pati tarnyba, kuriai
reik t  nuolat kryptingai dirbti drauge su vietos savivaldos pareig nais, taip pat pasitelkti
žiniasklaid , kad b t  akivaizdžiau matomi tarnybos kariuomen je privalumai. Tikslinga,
kad aktyviojo rezervo kariai, dalyvaudami mokymuose ar vykdydami kitas užduotis, tur t
tas pa ias garantijas kaip ir profesionalai.

N ra paprasta nustatyti, koks gal t  b ti optimalus Lietuvoje reguliariosios kariuo-
men s ir aktyviojo rezervo santykis. Europos šali kariuomen se jis labai skirtingas. Pa-
vyzdžiui, Suomijoje aktyvusis rezervas, tarnaujantis kariuomen je, sudaro net 98 proc. vis
ginkluot j paj g , o Olandijoje jokio aktyviojo rezervo n ra.

Manome, kad, numa ius griežtesnius atrankos kriterijus, šiandien Lietuvoje reikia
kviesti jaunuolius tapti aktyviojo rezervo kariais: sudaryti s lygas tarnybos metu sigyti ži-
ni , reikaling kariuomen je ir civiliniame gyvenime, padengti išlaidas už aukšt j  moksl ,
jei jaunuoliai, j  baig s, sipareigos kur  laik  tarnauti kariuomen je.

Pastaraisiais metais m s  šalyje suaktyv jo aktyviojo rezervo karinink  mokymo cen-
tr , steigt prie Lietuvos karo akademijos, Puskarininki  mokyklos, Vilniaus ir Kauno uni-
versitet , kit  aukšt j  mokykl  ir karini  strukt r , veikla. Aukšt j  mokykl  studentai,
nusprend  tapti atsargos karininkais, mokosi trej  met  kursuose, po to dvi savaites sta-
žuojasi kariniuose daliniuose ir laiko baigiamuosius egzaminus. Taip pat rengiami šeši  m -
nesi  kursai aukšt j  mokykl  absolventams, kurie, juos išlaik , dar dvi savaites stažuojasi
kariniuose daliniuose. Po baigiam j  egzamin  jie taip pat tampa atsargos karininkais.

Kokie šiandien Lietuvos kariuomen s kovinio rengimo prioritetai? Šie prioritetai –
štab pratybos, intensyvus treniruokli  naudojimas, lauko pratybos, kovinis šaudymas. Šta-
b pratyb  metu pagrindiniai kariuomen s padaliniai, ypa  batalionai, taip pat aukštesnieji
štabai, vykdydami užduotis, gyja g dži , kurie gali b ti taikomi ne tik lauko pratybose.
Ilg  laik  naudoj  paprastus (ne automatinius) treniruoklius, šiuo metu esame tarptautin s
programos dalyviai, tod l padedame pereiti prie modernesn s rangos. Jungtini  Valstij
kariams atvykus pad ti, kovinio rengimo centre planuojame rengti JCATS (kompiuteri-
zuot  taktikos treniruokl ) ir kompiuterizuot  kovinio rengimo centr  taikos palaikymo
operacijoms. Šiuo metu Lietuvoje jau pagaminta 240 lengv j , 30 vidutinio sunkumo ir 14
sunki j  taikmen k likli , turin i  radijo valdymo sistemas. Artilerijos treniruoklis – 14,5
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mm kalibro adapteris – rengtas Gaiži n poligone, 2 lazeriniai p stinink  treniruokliai
– Karo akademijoje ir Mokomajame pulke.

Angl  kalba – svarbi bendravimo priemon  Aljanso šali  kariuomen se. Tod l Lietu-
vos kari  angl kalbos g džiams formuoti ir tobulinti skiriama itin daug d mesio, telkia-
mos vis labiau kvalifikuot  d stytoj paj gos. Lietuvos kariuomen s angl  kalbos mokymo
centrai steigti 1998 m. Prieš penkerius metus sudaryta angl kalbos specialist  grup , kuri
organizuoja kari  ir civili  tarnautoj  testavim pagal programos STANAG 6001 reikalavi-
mus. Pagal 1 ir 2 lygius angl  kalbos kursai vyksta 7 centruose. 1 lygio kursai (trij  m nesi
trukm s) rengiami tris kartus, o 2 lygio (keturi  m nesi  trukm s) – du kartus per metus.
Kiekviena mokomoji grup  sudaroma iš 10–12 klausytoj . 3 lygio kursai rengiami du kartus
per metus ir trunka 4,5 m nesio, skaitant m nesio trukm s kartojimo laikotarp , skirt
silpnesniems klausytojams. Šio lygio kursus baig  vyrai ir moterys gali gana laisvai kalb ti
politiniais, socialiniais, filosofiniais klausimais ar kitomis temomis. Pastaraisiais metais kie-
kvien pavasar  apie penkiasdešimt absolvent  baigia Karo akademij . 75 proc. baigusi j
žinios ir g džiai yra 2 angl kalbos mok jimo lygio pagal STANAG 6001 program .

Aktyviame euroatlantinio saugumo bendrijos kaitos procese mes, Lietuvos kariai, ne-
galime pamiršti ir nacionalini sipareigojim , kylan i pl tojant ir stiprinant demokratij
m s  šalyje. Kiekvienas lietuvis karys privalo branginti ir puosel ti m s  valstyb s istorin
atmint .  Gerai žinome, kad ne vien  šimtmet  m s  šalies kariai gars jo karo žygiais. Perga-
les prieš daug gausesnius priešus neretai lemdavo j dr sa ir pasiaukojimas, karo vad  tvirta 
valia ir sumanumas. Šios savyb s brangintinos ir šiandien Lietuvos kariuomen je, žengian-
ioje vienoje gretoje su demokratines vertybes ginan iais Šiaur s Atlanto aljanso kariais.

Išvados

1. Svarbiausiasis Lietuvos krašto apsaugos kari  rengimo ir mokymo sistemos užda-
vinys – parengti personal profesionaliai vykdyti karo ir taikos meto uždavinius, užtikri-
nant, kad karinis ugdymas ir rengimas atitikt  NATO strategij , doktrinas, proced ras ir 
standartus.

2. Šiuolaikin je Lietuvos kariuomen je reikia nuolat stiprinti ir pl toti nacionalin
tapatyb  ugdant pagarb  ir lojalum  savo valstybei ir tautai, jos istorijai ir tradicijoms, de-
mokratin ms vertyb ms.
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Tasks of the Armed Forces of Lithuania in Euro-Atlantic Security Community

by Col Vytautas Žukas
Chief of the Training and Doctrine Command of the Armed Forces of Lithuania

Summary

The Lithuanian soldier was famous for his crusades, courage, and sacrifice for centuries. Purpose-
orientation and intelligence of warfare commanders decided Lithuanian victories against more nu-
merous enemies. These features are to be treasured today as well. We have to be different from
others not only in uniform and insignia, but also military traditions and national values. For instance,
participating in an international mission together with the German or French soldiers, who are ac-
claimed for their deep-rooted national identity, we would not be understood if we happened to reveal
ourselves to be a team of sufficiently well-trained and armed human beings but with no mark of
national identity.
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LIETUVOS KARIUOMEN S KARININKO ETIKOS 
KODEKSO KLAUSIMU

Edmundas Simanaitis
Lietuvos Laisv s Kovos S j dis

Anotacija

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos statymo 24 
straipsnyje nurodyta, kad kiekvienas karininkas privalo laikytis karininko etikos kodekso. Lietuvos 
kari  etikos kodeksas (2005-05-09 patvirtintas krašto apsaugos ministro sakymu Nr.V-561) apima ir 
karinink  etikos reikalavimus. Straipsnis supažindina su kari (karinink ) garb s ir orumo samprata 
Antrosios ir Tre iosios Lietuvos respublik  kariuomen se bei Gynybos paj gose, veikusiose okupuo-
toje Lietuvoje.

vadas

Straipsnio teiginiai grindžiami krašto apsaugos sistemos teisin s baz s, t.y. Antrosios ir
Tre iosios respublik  teis s aktais, pasipriešinimo agresijai patirtimi bei Vakar  demokrati-
ni  valstybi  ginkluot j paj g  tradicijomis.

Tyrimo objektas – kario (karininko) garb s ir orumo samprata kari  etikos kodekse.
Tyrimo tikslai:
supažindinti su karininko garb s ir orumo samprata Antrosios ir Tre iosios Lietuvos 

respublik kariuomen se;
aptarti Tre iosios Respublikos kari  etikos kodekso spragas.
Tyrimo metodai: karin s literat ros ir teis s akt  analiz .

1. Garb s ir orumo samprata Antrosios Respublikos metais

Respublikos Prezidentas 1928 m. spalio 5 d. patvirtino Vyriausiojo štabo Karo mokslo 
valdybos leidin  „Karinink  garb s teismas“ [6, 3]. Šiame dokumente neaptariama karinin-
k  garb s s voka, ta iau paaiškinama, kad „karinink  garb s teismai steigiami kariškosios
tarnybos taurumui apsaugoti ir geram karininko vardui palaikyti“. Pateikiami bendrieji
d sniai, vienas iš kuri  byloja, kad „garb s teismai yra s žin s teismai“ [6, 3].
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Antrosios Respublikos kariuomen s karinink  garb s teismai savo veikloje vadovavosi
„ kariškosios garb s supratimu, s žin s bei moral s pajautimu ir ši  nuostat  taisykl mis“ [6,
4]. Šis teis s aktas liudija valstyb s vadovo išskirtin  d mes  karininkijai, karinink pilietinei
savivokai ir j pasirengimui atlikti pareig  T vynei.

„Pasielgimai, nesuderinami su karišk ja garbe, tarnybiškuoju taurumu arba prieš-
taraujantieji tarnybos pareigai ir priesaikai, išskiriami iš garb s teism kompetencijos,“
– rašoma dokumente [6, 3]. Sunku paaiškinti, kod l ši esmin  ir labai svarbi nuostata Tre-
iosios Respublikos metais buvo ignoruojama. Apie tai truput  v liau, 6-ajame straipsnio

skirsnyje.
Karinink  garb s teismai griežtai laik si savireguliacijos principo. Karininkai patys na-

grin davo koleg poelgius, kurie nesiderino su kario garbe. Tai antrasis esmin s svarbos
principas, pad j s Lietuvos karininkijai atsikratyti neigiamos svetim  armij patirties ir
ugdyti tvirtos pilietin s savimon s jaunuosius karininkus. Kaip žinoma, paskelbus Vasario
16-osios Akt , daug lietuvi karinink , tarnavusi  Rusijos armijoje, siliejo  atsik rusios
Lietuvos valstyb s kariuomen  ir dalyvavo Nepriklausomyb s kovose. 

Garb s teism  bylos buvo slaptos. „Karininkui – vis tiek ar jis Garb s Teismo narys, ar
liudytojas – buvo griežtai draudžiama išpasakoti tuos faktus, kuriuos jis sužino kvotos arba
teismo metu“ [6, 3]. Šios taisykl s pažeid jas buvo traukiamas Garb s teismo atsakomyb n.
Apskritai karinink  elgesiui buvo keliami nepalyginti griežtesni reikalavimai nei kit profe-
sij  valstyb s pareig nams ir tarnautojams.

2. Kariai savanoriai pasipriešinimo kovose

Okupuotoje Lietuvoje veikusios Gynybos paj gos vadovavosi Lietuvos kariuomen s
statutais, pritaikytais partizaninio karo s lygoms. Lietuvos laisv s kovos s j džio (LLKS)
apygardos ap m  vis  Lietuvos teritorij . Laisv s kovotojai d v jo Lietuvos kariuomen s
uniform , jiems buvo suteikiami kariniai laipsniai. Veik  teism  sistema, pavyzdžiui, Tauro
apygardos „Drausm s nuostatai“ nustat , kad laisv s kovotojams bei j  vadams teisti suda-
romi Broli  teismai ir Karo lauko teismas. 

Broli  teismas nagrin jo nusikaltimus t kovotoj , kurie savo netinkamu elgesiu „že-
mino laisv s kovotoj  ir visos tautos garb , bet d l savo nusikaltimo sud ties neb davo ati-
duodami teisti Karo Lauko Teismui“ [8, 151]. Ši tema verta atskiros studijos, kuri savo
ruožtu išsamiau teisiniu aspektu nušviest  Lietuvos laisv s kov  istorijos tarpsn  okupuo-
toje teritorijoje.

Broli  teismas pagal jam priskirtas funkcijas ir paskirt  iš dalies atitiko Antrosios Res-
publikos karinink  Garb s teism . „Aukšta tautin  savigarba, kilni savo krašto meil  ir pri-
mestos m s  tautai okupacin s valdžios santvarkos neapykanta skatina partizanus vesti ž t-
b tin  kov  su okupantais ir j parsidav liais,“ – byloja „Drausm s nuostatai“ [7, 28]. Ten
pat nurodyti kovos tikslai: „Svarbiausius partizanin s kovos uždavinius sudaro kova prieš
okupacin s valdžios ir parsidav li  vykdom  krašto gyventoj  naikinim , išvežim  ir kolo-
nizacij  svetimaisiais, kov prieš krašto alinim  ir naikinim “ [7, 28].
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3. „Esame pranašesn s dvasios“

Kario savanorio, kaip laisv s kovotojo, garb s samprata buvo siejama su dvasini j g
pranašumu: „Priešas kovoja d l siekio, kuris stovi prieš gimt  žmoniškum , teis  ir teis tu-
m . Priešas neturi kovos tikslo, d l kurio jis b t pasiryž s pasišventusiai kovoti <...> Mes
kovojame d l aukšto tikslo – d l m s  T vyn s laisv s ir nepriklausomyb s. Mes šioje kovoje 
esame pranašesn s dvasios“ [8, 32].

Laisv s kovotojas už drausm s nusižengimus ir nusikaltimus gal jo gauti vieš papei-
kim , b ti perkeltas  kit  vienet  ar  žemesnes pareigas, netekti LLKS garb s ženkl , laips-
nio bei garb s vardo, pašalintas iš LLKS, nubaustas mirties bausme [8, 100].

Karo lauko teismas vadovavosi LLKS Baudžiamaisiais nuostatais, kurie karo s lygo-
mis buvo griežti. Partizanai netur jo nei laisv  teritorij , nei kal jim .

4.Pareiga saugoti karininko garb

Tre iosios Respublikos nacionalin  teis pateikia tok  min t  s vok komentar : „Da-
bartin s lietuvi  kalbos žodynas garb apib dina kaip visuomen s pripaž stam  asmens pa-
garb  už nuopelnus, šlov , ger  vard ; orus bendrine prasme reiškia turintis vidin s pagar-
bos, jau iantis savo vert . Tokiu b du garb  – tai teigiamas asmens socialinis vertinimas, 
gera viešoji nuomon  apie j ; orumas yra asmens sav s vertinimas, kaip jis atrodo visuome-
n s akyse. Ta iau orumas n ra subjektyvus asmens sav s vertinimas, j lemia visuomeninis
vertinimas – visuomen  nustato, kokie elgesio standartai yra teigiami, kokie neigiami; tod l
asmens sav s vertinimo kriterijus turi b ti viešoji nuomon “ [11, 69].

Lietuvos karininkas yra Lietuvos kariuomen s atstovas, pagal savo kompetencij  vei-
kiantis kaip karinis pareig nas. „Karininko vardas reiškia atsakomyb  ir pareigoja saugoti 
karininko garb . Ten pat rašoma, kad karininkas prisiekia „s žiningai vykdyti LR Konstituci-
j , statymus ir savo vad sakymus“, taip pat „privalo laikytis karininko etikos kodekso„„ (toliau
– KEK), kur  tvirtina krašto apsaugos ministras kariuomen s vado teikimu“ [1, 81].

Krašto apsaugos ministro 2005 m. geguž patvirtintas Lietuvos kari  etikos kodeksas
numato bendrus etikos reikalavimus visiems kariams nuo eilinio iki generolo. IV skyriuje pa-
teikiami papildomi reikalavimai vadams (viršininkams). KEK taikomas profesin s, priva-
lomosios, savanori karo tarnybos kariams, taip pat kari nams ir atsargos bei dimisijos
kariams d vint kario uniform .

5. Tre iosios Respublikos kari  etikos spragos

Ta iau KEK turi kelet  esmini  tr kum . Reikalavimas „bes lygiškai laikytis duotos 
kario priesaikos“ [4, 6.1] atkartoja statymo 23 straipsn  „Kario priesaika“ [1, 80] ir Draus-
m s statuto 2 straipsnio1 d., pareigojan ius gerbti statymus ir laikytis statut . Susidaro
sp dis, jog nepasitikima pastar j dviej  teis s akt  galia. Bet ar j  galima nesilaikyti,

nevykdyti, jei nebus ši prievol  pamin ta ir kari  etikos (elgesio) kodekse? Iš tikr j  Eti-
kos kodekse nereikia nieko pakartotinai min ti, kas nustatyta statym , aptarta statutuose. Už
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statym  nevykdym  ir statut  nesilaikym  tur t  b ti taikoma baudžiamoji ar drausmin
atsakomyb . Šis pamatinis principas labai aiškiai išreikštas Karinink  garb s teismo nuos-
tatuose. Menkinti statymo statuso neder t .

statymo 21 straipsnis apie „Bendr j kario status “ byloja: „Kiekvieno kario žmogaus
orumas  turi b ti gerbiamas, karys neturi patirti pažeminimo“ [1, 79]. Tod l kario žmogiškojo
orumo žeminimas tur t  b ti vertinamas ne kaip etikos (elgesio) kodekso nesilaikymas, o
kaip statymo pažeidimas, užtraukiantis baudžiam j  atsakomyb  ar drausmin  nuobaud .

Šie netikslumai ir savireguliacijos, kaip itin veiksmingo kolektyvin s saviugdos metodo,
atsisakymas rodo, kad reikia parengti atskir  Karinink  etikos (garb s teismo) kodeks , kuria-
me tur t  b ti suformuluotos specifin s karinink  garb s ir orumo sampratos nuostatos.
Karininko, kaip vadovo ir lyderio, atsakomyb  tiek tarnyboje, tiek visuomen s gyvenime
yra kur kas didesn  nei žemesnio laipsnio kari . Taip pat tur t  b ti atsižvelgta ir  NATO
valstybi  karininkijos sukaupt patirt .

6. Karinink  korpuso sud tis

Svarstomu atveju Tre iosios Respublikos kariuomen s karininkij paranku skirstyti 
tris grupes. Tai tikrosios karo tarnybos karininkai, baigusieji Generolo Jono Žemai io Lie-
tuvos karo akademij , jusieji karo mokslus Vakaruose ar baigusieji soviet karo mokyklas
ir lank  kursus Vakar  karo mokslo staigose. Atsargos karininkai – tie, kuri  didžioji dalis
mok si soviet karo mokyklose, o v liau, atgavus Nepriklausomyb , kur laik  tarnavo Lie-
tuvos kariuomen je.

Tre iajai, dimisijos karinink , grupei priklauso Antrosios Respublikos meto Karo mo-
kyklos absolventai; soviet  karo mokyklas baigusieji ir tarnavusieji Lietuvos kariuome-
n je; ginkluoto pasipriešinimo formuo i : T vyn s apsaugos rinktin s (TAR), 1941 m.
Birželio sukilimo, Lietuvos vietin s rinktin s (LVR), Lietuvos gynybos paj g (LLKS) ir
kit  vienet  kovotojai, kuriems suteiktas Lietuvos kariuomen s kario savanorio statusas
ir karininko laipsnis.

Karinink profesinis pasirengimas, patirtis ir nacionalin s teis s akt  išmanymas pagal
grupes labai vairus. Karinink  etikos kodeksas duot  gana tvirt  bendr  normin  elgesio
tiek tarnyboje, tiek ir visuomenin je veikloje pamat .

7. Nacionalini  teis s akt  neatitiktis 

D l LR teis s akt  sprag  Lietuvos gyventojams, tarnavusiems lietuvi  savisaugos ba-
talionuose ir Vokietijos vermachto daliniuose, nesuteikiamas Lietuvos kariuomen s kario
savanorio statusas. Š  klausim  reik t pla iau paaiškinti.

statymas „D l Lietuvoje gyvenan i  Antrojo pasaulinio karo dalyvi , kovojusi  an-
tihitlerin s koalicijos pus je, statuso“ (1996-08-20, Nr.I-1496) nustato teisin  status  tik t
Antrojo pasaulinio karo dalyvi  kari , kurie kovojo vadinamosios „antihitlerin s koalici-
jos“, t.y. Soviet  S jungos, pus je. Lietuvos Respublikos teis k ra netur t  ignoruoti Soviet
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S jungos ir Vokietijos s mokslo (1939-08-23 Molotovo-Ribentropo paktas ir jo slaptieji pro-
tokolai) d l Ryt  Europos nepriklausom  valstybi  sunaikinimo ir j  teritorij  pasidalijimo
bei Antrojo pasaulinio karo pradžios suplanavimo. Kariauta abiejose fronto pus se.

Agresoriai, skrupulingai laikydamiesi aptarto scenarijaus, 1939 m. rugs j  okupavo
Lenkij  ir pasidalijo jos teritorij . Soviet  S junga 1940 m. lapkrit  užpuol  Suomij , ku-
rios okupuoti nepavyko d l atkaklaus ir didvyriško suomi  tautos pasipriešinimo. 1940 m.
biržel  Soviet  S junga taip pat okupavo ir po to aneksavo Lietuv , Latvij  ir Estij . Lietuva 
patyr  dviej  okupant  represijas. Abu agresoriai neig  lietuvi  tautos siek  atkurti Lie-
tuvos Respublikos nepriklausomyb  ir užgrobtose teritorijose vykd  imperin kolonijin
politik , kuri  nacionalin  ir tarptautin  teis  kvalifikuoja kaip genocid .

Terminas „antihitlerin koalicija“ išskiria vien  okupant , netiesiogiai teigdamas buvus 
j  Lietuvai geresn . Toks skirtingas pasaulinio karo dalyvi  traktavimas ypa  žeidžia Lietu-
vos kariuomen s kari  savanori  tautin , pilietin  savigarb  ir žmogišk j  orum . Daugelis
Lietuvos žmoni  buvo priversti kariauti abiejose Ryt  fronto pus se, vieno ir kito okupanto
kariniuose daliniuose. Šiai Antrojo pasaulinio karo dalyvi  kategorijai, be tarnavusi  So-
viet  armijoje, priskirtini savisaugos batalion , Lietuvos vietin s rinktin s, T vyn s apsau-
gos rinktin s ir Vermachto daliniuose kovoj  kariai. Gyv j  kovotoj  kasmet vis mažiau ir
mažiau, o moralin  skriauda did ja.

8. Gynybos paj gos okupuotoje Lietuvoje

Buvo ir tre ias pasirinkimas – ginkluota kova su okupantu. statymas d l LLKS Tary-
bos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos byloja, kad 1941 m. Birželio ginkluotas sukilimas „iš-
reišk  tautos vali  atkurti nepriklausom  valstyb “, kad <...> vis  ginkluoto ir neginkluoto
pasipriešinimo strukt r  tikslas buvo Lietuvos išlaisvinimas, pasikliaujant Atlanto chartijos
nuostatomis ir demokratinio pasaulio pripaž stama suverenia teise, ginklu kariaujant prieš
vien  antrojo pasaulinio karo agresori “ [9, 14]. Ten pat rašoma, kad LLKS Taryba buvo 
„aukš iausia politin   ir karin  strukt ra, vadovaujanti šiai (išsilaisvinimo) kovai, vienintel
teis ta valdžia okupuotos Lietuvos teritorijoje“ [9, 14]. Generolas Jonas Žemaitis buvo paskir-
tas Gynybos paj g  vadu.

Nepriklausomos Lietuvos Seimas patvirtino istorin  fakt , kad okupuotoje Lietuvoje
vyko išsilaisvinimo kovos, o Antrasis pasaulinis karas Lietuvoje, Vokietijai kapituliavus,
baig si po aštuoneri  met . Europos šali partizanai, kovoj  su nacistiniais okupantais,
pavyzdžiui, pranc z maquis, yra visateisiai šio karo dalyviai. Reik t  remtis šiuo faktu
kaip papildomu argumentu ginant šalies pilie i  teises. 

9. Karininkij  saistantys veiksniai

Lietuvos Respublikos karininkus – nesvarbu, kokiai karininkijos grupei jie priklauso,
kok  ir kur yra gij  išsimokslinim , kokiose kariuomen se, ginkluoto pasipriešinimo for-
muot se tarnavo ar tarnauja, – sieja Lietuvos kariuomen s karininko uniforma; priesaika
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Lietuvos Respublikai, pagarba Konstitucijai, valstyb s simboliams: himnui, herbui, v liavai,
pareiga vykdyti statymus ir saugoti karininko garb .

Galima rasti ir daugiau bendrybi , ta iau išvardyt j  nepaisymas visuomen je pas-
tebimas grei iausiai. Netvarkinga uniforma arba netinkamas karininkui elgesys vilkint
uniform , vieša valstyb s politikos ar kariuomen s vad kritika, pasipriešinimo kov  vai-
dmens menkinimas, nepagr sti kaltinimai karininkams – laisv s kov  veteranams, tarpu-
savio apsižodžiavimai, dar blogiau – šmeižtas, nepagarba valstyb s simboliams menkina
karininkijos prestiž .

10. Sunkiausiai gyvendinama garb s kodekso dalis

Stebina JAV karinink garb s kodekso lakoniškas, bet labai imlus turinys: „I shall not 
lie, cheat or steal and  tolerate thouse who do“ (angl. „Aš nemeluosiu, neapgaudin siu, nevog-
siu ir netoleruosiu t , kurie taip elgiasi.“) [12, 206]. Šio kodekso JAV kariuomen je griežtai
laikomasi. Taip pat Lietuvos kariuomen s karininkai pirmuosius tris amerikie i kodekso
d menis gerbia ir j  laikosi. Ta iau ketvirtasis d muo kai kuriems karininkams, ypa  tiems,
kurie turi nemaž  tarnybos soviet  armijoje patirt , tampa ne veikiamu slenks iu, kadangi
netinkamai besielgiant  koleg privalu sustabdyti ir apie tai pranešti viršininkui. Už nutyl -
jim  baudžiama kaip už asmenin pražang . Lietuvoje neretas paaiškina: „Skundiku b ti
negaliu.“ Ta iau iš ties  ši norma grindžiama karinink  savitvarkos principu. Kiekvienas
karininkas yra atsakingas ne tik už savo, bet ir už koleg  neetiškus poelgius, kuriems nem -
gino užkirsti kelio.

11. Etikos vaidmuo karininkijos gyvenime

Reikia tik tis, kad netolimoje ateityje bus parengtas ir Karinink  etikos kodeksas, pa-
gr stas savireguliacijos principu, kad bus nustatyti b dai ir tvarka, kaip patys karininkai tur -
t  efektyviai ir bes lygiškai ginti karininko ir visos karininkijos garb . Savaime suprantama,
kad Etikos kodeksas negali ir neturi pakeisti nei teis s akt , nei karini  statut .

KEK, normindamas bendrybes, kelt vienodus reikalavimus visiems asmenims, d vin-
tiems karininko uniform , ugdyt tomis pa iomis visuomen s moral s ir pilietin mis vertyb -
mis grindžiam Lietuvos karininko etikos samprat . Stipr t  vis  karinink , priklausan i
skirtingoms grup ms, savitarpio pakantumas ir atsakomyb už karininko garb s gynim  ir
saugojim .
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The Code of Ethics of Military Officers of the Armed Forces of Lithuania

by Edmundas Simanaitis
Lithuanian Freedom Fighters Movement

Summary

Article 24 of the Law on the National Defence System of the Republic of Lithuania and Military 
Service provides that every military officer must follow the Code of Ethics of Military Officers of the
Armed Forces of Lithuania. Therewith, the article deals with the conception of honour and dignity
in the Lithuanian Army of today, also that of the Independent  Lithuania in the interim period, and, 
finally, that under the Soviet occupation.
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PILIETIN S SAVIMON S UGDYMAS
KARIUOMEN JE

Kpt. Stanislovas Guš ius
Krašto apsaugos savanori  paj gos

Anotacija

Remiantis Lietuvos Nepriklausomyb s kov  ir pokario rezistencinio s j džio pavyzdžiais,
straipsnyje gvildenamos patriotizmo, pilietin s savimon s problemos, rašoma apie pilietiškumo svar-
b  ugdant kar  ir žmog .

vadas

1990 m. kovo 11 d. buvo atkurta Lietuvos Nepriklausomyb , o jau 1990 m. balandžio
m n. susik r  techninio sporto klubas, kuris po keli  m nesi  buvo pavadintas Krašto ap-
saugos departamentu. Netrukus paskelbtajai Nepriklausomybei at jo išbandym  metas:
1991 m. sausio 13-osios kruvinieji vykiai, po septyni  m nesi  – rugpj io pu as Maskvoje.
Sporto klubo vadovo . Jezersko suburti savanoriai sudar  Aukš iausiosios Tarybos gyn j
branduol  1991 m. sausio 13 d. nakt  ir rugpj io pu o dienomis. Sausio 17 d. prad jo for-
muotis Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba, v liau pavadinta Krašto apsaugos savanori
paj gomis, tapusiomis sudedam ja, didžiausia pagal kari  skai i , Lietuvos kariuomen s
dalimi. Tomis tragiškomis dienomis Lietuvos ginti negalvodami apie padarinius – „o kas
b t  buv , jeigu b t  buv  užimti Parlamento r mai?“ – stojo savanoriai – žmon s, kuriems
T vyn s meil  ir patriotizmas gyvenime buvo svarbiausi dalykai. Tai buvo žmon s, turintys
aukšt pilietin  savimon  ir dvasin s stipryb s, idealistai, kuriems T vyn  – brangesn  už
visk . Per 50 okupacijos met  ne visi sovietin s sistemos buvo ,,mankurtizuoti“ – išliko
daug patriot , kuri  tautin pilietin  savimon pabudo Atgimimo laikotarpiu. T patriot
ir savanori d ka po pu o nepra jus n  m nesiui dauguma pasaulio valstybi pripažino
Lietuv  nepriklausoma valstybe de jure ir de facto. Koks didis džiaugsmas ir pasididžiavimas
kilo tikr  lietuvi  širdyse – mes nepriklausoma, demokratin  valstyb ! Dabar kiekvienas
nevaržomas gal jo išsakyti savo nuomon , nebijodamas, kad už tai atsidurs r syje to pasta-
to, priešais kur  stov jo po Atgimimo nuo pjedestalo nuverstas „didysis taut  mokytojas ir
proletariato vadas“. Taip iš pirm j  savanori k r si Lietuvos kariuomen .
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Tyrimo objektas – pilietin s savimon s, s moningo pilietiškumo, patriotizmo ugdymas
ir stiprinimas kariuomen je.

Tyrimo tikslas – atskleisti pilietiškumo, pilietin s savimon s ir patriotizmo svarb ka-
riuomen je.

Tyrimo uždaviniai – parodyti min t j  vertybi  ugdymo svarb  remiantis tiek istori-
niais pavyzdžiais, tiek gyvenimišk ja logika. Išaiškinti šiuolaikin s kariuomen s pagrindi-
nius aukl jimo principus, pilietiškumo ugdymo tikslus ir parodyti, autoriaus nuomone, ne-
retai kariuomen je pasitaikan i  stereotipini  nuomoni  ir poži ri pilietiškumo ugdymo
klausimais paviršutiniškum  ir siaurum , kenksmingum  kariuomen s pažangai.

1. Kas yra pilietiškumas ir patriotizmas?

Kas tai – pilietin  savimon ? Kas tai – patriotizmas? K  vadiname patriotu? Koks
pilietis yra s moningas?

Visos šios s vokos glaudžiai susijusios. Kam yra tek  ilgesniam laikui išvykti iš Lie-
tuvos, turb t žino, kad po keleto dien  apima kažkoks ilgesys ir nenumaldomas noras v l
sugr žti. Gimtojo krašto meil , jo ir saviški pasiilgimas yra toks pat senas jausmas kaip ir 
pati žmonija. Jis b dingas absoliu iai daugumai žmoni . Reik t  nemažai laiko išgyventi 
svetimoje šalyje, norint priprasti prie naujos aplinkos. Yra kategorija žmoni , kurie iš 
viso negal t pakeisti aplinkos – juos apimt  toks T vyn s ilgesys, kad d l to gal t  net 
susirgti. Prisirišimas prie savo gimtin s, prie savo šakn , t.y. T vyn s meil , atsidavimas 
savo tautai ir yra tikrasis patriotizmas. Patriotizmas gali b ti ryškus ar prislopintas, stiprus 
ar silpnas, bet jis b dingas daugeliui žmoni . Prisirišim prie savo gimtin s ir prie savo 
tautos galima ugdyti, taip pat ir susilpninti, ta iau ne manoma visiškai sunaikinti. Kur n ra
prisirišimo prie savo gimtin s – ten n ra ir patriotizmo. Patriotizmas n ra sitikinimai. Pa-
triotizmas – žmogaus esyb s polinkis  savo krašt , sav  taut ,  savo tautos kult r , istorij
ir  visa kita, kas su tais dalykais yra susij . Net ir didžiausias kosmopolitas d l savosios 
tautos ir savojo krašto išgyvens daugiau negu d l svetimojo. Pavyzdžiui, vykstant sporto 
varžyboms, jis visada palaikys t komand , ar t  sportinink , kuris atstovaus jo buvusiam 
gimtajam kraštui.

Pilietin  savimon kyla iš žmogaus s mon s ir laisvos valios, tod l j  reikia ugdyti ir
puosel ti. Be patriotizmo negali b ti pilietin s savimon s. Patriotizmas nuo sen  laik  yra 
ne tik emocini  išgyvenim , bet ir nuostabi  mokslo, meno, karo ir šventumo žygi  šalti-
nis. Iš T vyn s ar tautos meil s žmon s darydavo tiesiog stebuklus. Istorija žino aib  toki
pavyzdži . XIX a. pradžioje lenkiškai raš s, bet Lietuv  labai myl j s ir savo T vyne laik s
poetas Adomas Mickevi ius, kv ptas T vyn s meil s, suk r  nuostabi  eil raš i  ir poem
„Ponas Tadas“ apie nepakartojam  Lietuvos gamtos grož  ir šloving  tautos praeit . M s
garsusis kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas iurlionis, kv ptas Lietuvos
gamtos grožio ir žav damasis istorine Lietuvos praeitimi, suk r  daug nuostabi paveiksl
ir muzikos k rini .
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2. Pilietiškumo ir patriotizmo ugdymo svarba ir reikšm

Praeityje vyk karai ne kart patvirtino, kad geriau ginkluota ir didesn kari  skai iu-
mi kariuomen  ne visada m šio lauke pasiekia pergal . Pergal  užtikrinti gali kari  dvasin
stipryb  ir drausm ; meil  T vynei ir savo tautai, patriotinis aukl jimas, karinis pasirengi-
mas ir pasiryžimas apginti savo laisv . Kari  – eilini  kareivi  ir karinink  – dvasin  stipryb
irgi remiasi pilietine savimone. Kaip galima b t paaiškinti, kad 1918 m. k  tik iš savanori
suburta, blogai parengta ir dar blogiau ginkluota Lietuvos kariuomen  atlaik  bolševik  ir
bermontinink  veržim si ir apgyn  nuo lenk  okupacijos didži j  teritorijos dal . O k  reiš-
kia daugiau kaip 10 met po Antrojo pasaulinio karo truk s partizaninis pasipriešinimas
gerokai gausesn ms ir geriau ginkluotoms okupacin s NKVD divizijoms? Pirmu atveju
galima b t  teigti, kad pilietin s savimon s nebuvo ir negal jo b ti (juk Lietuva dar tik su-
sik r , o pilie iais tapo dar vakar buv  okupacin s vokie i  valdžios terorizuoti kaimie iai,
nes daugiau kaip 80 procent  Lietuvos gyventoj  sudar  kaimuose gyvenantys žmon s), o
prieš tai 120 met  buv  Rusijos caro valdiniai. Sakoma, kad 1918 m. savanoriai jo ginti
Lietuvos d l to, kad po karo, pasibaigusio m s  naudai, apgynus Lietuvos Nepriklausomy-
b (o tuo buvo net neabejojama), buvo žadama visiems duoti žem s, kuri tais laikais kaimo
žmogui buvo didžiausias turtas. Bet, reikia pripažinti, tuo metu kal si ir pirmieji pilietin s
savimon s daigai. Juk ne kiekvienas neturtingas bežemis jo kariauti, o tik tas, kuris galvojo
apie savo ateit , kuris vyl si, kad nauji laikai atneš šviesesn  ateit  ne tik jam asmeniškai,
bet ir jo artimiems žmon ms, jo kaimui. Jis gird jo bažny ioje per pamoksl  iš kunigo, kad
susik r  laisva Lietuva, kurios Nepriklausomyb  reikia apginti. Ir jis tapo kariu savanoriu,
nor damas t  geresn  gyvenim  sukurti, nors gerai žinojo, kad gali b ti suluošintas ar net
ž ti – karas yra karas. Ta iau jis vis tiek jo kariauti.

Pokario partizanai taip pat daugiausiai buvo neturting  t v , mažažemi  ar bežemi
s n s (o ne buož s , kaip skelb  sovietin  propaganda). Jie jo  miškus d l to, kad jau
nuo pradin s mokyklos buvo išaukl ti patriotizmo dvasia, buvo išsiugd pilietin  savimon .
Dar 1920 m. buvo priimtas Pradžios mokykl statymas, kuriame suformuluotas pradin s
mokyklos tikslas – teikti Lietuvos jaunimui pradžios mokslo žini , ugdyti jo dvasios bei
k no paj gas, mokyti j  Lietuv  myl ti, branginti ir jai aukotis. Net 90 procent  tuomet s
Lietuvos jaunosios kartos pilie i  buvo baig pradin  mokykl . Pilietin  savimon  ir tik -
jimas pad davo pakelti vargus ir nepriteklius gyvenant dr gnuose ir menkai šildomuose
bunkeriuose žiem , o pakliuvus  NKVD nagus – ištverti tardytoj  kankinimus, išgyventi
vežamiems  tremt gyvuliniuose vagonuose ir išk sti gulag   lageri  kan ias.

Pilietin s savimon s ugdymas b tinai reikalingas m s kariuomenei. S moninga, o
ne akla drausm , s žiningumas, atsakomyb s jausmas – drausm s ir s žin s kontrolierius
– štai šiuolaikin s demokratin s valstyb s kariuomen s pagrindiniai aukl jimo principai.
Šiuolaikin s kariuomen s karys turi b ti ne aklas automatas, sakym  vykdytojas. Jis ir pats
turi imtis iniciatyvos, kad geriau tuos sakymus vykdyt  ir atlikt  užduot . Automatai, akli
sakym  vykdytojai, tarnavo sovietin je kariuomen je – ten žmogus, net ir žemesnio rango

karininkas, buvo tik sraigtelis, kurio gyvyb  buvo nieko verta. Šiuolaikin je demokratin s
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Lietuvos kariuomen je žmogui skiriamas svarbiausias vaidmuo, ia kiekvieno kario gyvyb
– ne kainuojamos vert s. Pagrindinis tokios kariuomen s kario rengimo tikslas – išugdyti
kiekvien  kar  s moningu pilie iu, kuris tik jausdamasis visaver iu savo tautos nariu supras
ir valstyb s reikalus, tada jis nuo siaur  asmenini  interes  gal s tiek atitr kti, kad tinka-
mai vertin s ir suprasdamas valstyb s tikslus sugeb s aukotis d l savo krašto negail damas
net gyvyb s. Tik suprasdamas T vyn s vert , pilietis gerai atliks kario pareigas. Šiuo poži -
riu kariuomen  turi tapti patriotizmo ir pilietiškumo mokykla.

3. Šiandienos realijos pilietiškumo ir patriotizmo aspektais

Kai kuriuose kariuomen s daliniuose ne tik privalomosios tarnybos kariai ar kariai
savanoriai (turiu omenyje KASP rinktines), bet ir profesin s tarnybos kariai (toliau – PTK 
) nežino savo dalinio istorijos, pavyzdžiui, iš kur kil s dalinio pavadinimas ir pan. Apie kok
patriotin  ar pilietin  aukl jim  gali b ti kalba? Juk ne paslaptis, kad dar yra karinink ,
nemokan i  valstyb s himno (su šiuo reiškiniu aš pats asmeniškai esu susid r s viename
dalinyje, kai iš 7 karinink  tik trys j  mok jo). Yra dar PKT kari , kurie nežino, kaip elg-
tis išgirdus valstyb s himn  oficialiame renginyje (tuo teko sitikinti 2003 m. Kaln  parke
vykusiame Kariuomen s ir visuomen s dienos renginyje). Kokia tokio karininko pilietin
savimon ? Ko jis vertas kaip savo pavaldini  vadas? Juk jis nesupranta, jog be pilietinio ug-
dymo jo padalinys (ar dalinys), kad ir apginkluotas moderniausiais amerikietiškais ginklais,
gerai išmokytas taktikos, inžinerijos ar topografijos, pavojaus T vynei akivaizdoje stoj s
 m š  ir susid r s su pirmaisiais sunkumais, patyr s pirmuosius nuostolius, nesistengs j
veikti ir tinkamai, pasiaukojamai atlikti savo pareigos, o bandys išvengti sunkum . Tokio 

dalinio kariai, nor dami išsaugoti savo gyvybes, pasitaikius progai, dezertyruos ar, negal-
vodami apie garb , net pasiduos  nelaisv . Toki  kari  garb s supratimas yra nevisavertis, 
iškreiptas – tai pilietinio aukl jimo stoka. Tokie kariai – tai samdiniai. Samdinys yra ne T -
vyn s gyn jas, o tas, kuris dirba už pinigus ir tam, kuris daugiau moka. Be to, dar stengiasi
bet kokia kaina išsaugoti savo gyvyb . Ne paslaptis, kad Lietuvos kariuomen je dar yra
nemažai PKT kari , seržant , puskarininki  ir karinink , prastai mokan i lietuvi kalb .
Kyla klausimas – ar gal s toks karys, gerai nemokantis valstybin s kalbos, vadinasi, ne-
gerbiantis m s  tautos ir kariuomen s tradicij , m s kult ros, m s papro i , tinkamai
tarnauti T vynei, b ti lojalus m s  tautai ir valstybei, pasireng s prireikus pasiaukoti, taip
pat tinkamai atstovauti m s kariuomenei kitose NATO šalyse? Manau, kad atsakymas
vienareikšmis. Jis yra samdinys. Tarnyb  Lietuvos kariuomen je jis pasirinko ne skatinamas 
kilni  sieki , o kaip priemon  savo egzistencijai užtikrinti.

4. Kariuomen s ugdymo tikslas – išaukl ti patriot  ir piliet

Aukotis T vyn s labui pasiruoš s tik tas karys, kuris j  myli iš visos širdies, tod l visiš-
kai suprantama, kad kariuomen  vis pirma privalo išaukl ti kiekvien  kar , išaukl ti taip,
kad jis b t  tikras patriotas. Tik tautiškai subrendusi kariuomen , karštos T vyn s meil s



189

kv pta, gali b ti patikima valstyb s gyn ja. Kur yra meil , ten ir pasiryžimo nestigs, prie-
šingu atveju kariuomen , jau patyrusi pirmuosius rimtesnius priešo sm gius, gali pasiduoti.
Tod l ji, atstovaudama visos tautos interesams tiek taikos, tiek karo metu, pirmiausia turi
virsti patriotizmo mokykla. Šiandien tai labai aktualu.

Maža myl ti T vyn . Dar reikia mok ti paklusti savo vadams, kuriems pavesta atlikti
sav sias pareigas kariuomen je. Karys nedvejodamas turi paklusti savo vadui ir tinkamai
atlikti savo pareigas, kilus pavojui T vynei. Savo pareig  suvokiantis karys gal s net pa-
aukoti savo gyvyb , jeigu to pareikalaus aplinkyb s. Jeigu jis netur s pilietin s savimon s,
žinoma, tinkamai atlikti savo pareigos negal s. Pilietin  savimon  reikalinga kariuomen je
kaip oras, juk kariai taip pat yra pilie iai. Dar daugiau – jie yra pilie iai, kurie prireikus stos
ginti T vyn s, tod l turi b ti pasiruoš pasiaukoti už savo t vus, brolius, seseris, žmonas,
vaikus ir vis  taut . Svarbu ugdyti kari  (uniformuot  pilie i ) pilietiškumo, solidarumo ir
draugyst s jausmus, kurie vienodai reikšmingi yra tiek tarnaujant kariuomen je, tiek ir ci-
viliniame gyvenime. Nuo pilietiškumo priklauso tautos vienyb  ir solidarumas, kuris lemia
valstybišk  m stym , skatina kiekvien  piliet  dalyvauti valstyb s gyvenime (pavyzdžiui, kai
vyksta rinkimai, balsuojant pastebimas itin mažas jaun  žmoni  aktyvumas), kas labai aktu-
alu šiais laikais, kadangi m s  tauta dar teb ra labai susiskaldžiusi. Kaip gal s išaukl ti, tar-
kim, b rio vadas savo pavaldin , privalomosios tarnybos kareiv , s moningu pilie iu, jeigu
pats toks n ra. Juk s moningas pilietis privalo b ti aktyvus bendruomen s narys, dalyvauti
rinkimuose ir t.t. Ta iau dažnai taip n ra. Yra tek  gird ti daugel jaun karinink  sakant:
„O kas man iš to, kad aš eisiu balsuoti, juk vis tiek mano vieno balsas nieko nelems? Vis
tiek  valdži  ateis tie, kuriems reik s, – visi jie vienodi, geriau nueisiu  bar “. Dar kitas iš
viso vengia kalb ti apie politik , motyvuodamas tuo, kad kariuomen  es  statutin  orga-
nizacija ir nedera, girdi, mums, kariams, kištis politik . ia labai klaidingas poži ris – juk
kiekvienas pilietis, nesvarbu, kokios profesijos, jeigu jis, žinoma, tikras pilietis, privalo daly-
vauti renkant m s  valdžios organus. Karys neturi teis s dalyvauti politikoje ar politikuoti,
ta iau gali pareikšti savo nuomon  apie vien  ar kit politik , politikos krypt  ir pan. ia
du skirtingi dalykai. Pareikšti savo nuomon  turi teis  kiekvienas pilietis, o j piršti ir viešai
reikšti simpatij  ar antipatij  vienam ar kitam politikui – jau yra politikavimas. Tai kariui
draudžiama. Kad ir kas b t  m s  valstyb s vadovas, kariai visada vienodai turi vykdyti
savo tiesiogines pareigas. Statute aiškiai pasakyta: „Kariams griežtai draudžiama dalyvau-
ti politin se partijose, politin s pakraipos s jungose, organizacijose, grup se, draugijose.
Kult ros, meno ir mokslo organizacijose, taip pat mitinguose ir demonstracijose dalyvauti
leidžiama, bet tik dalinio vadui sutikus“ [2, 221]. D l kult ros, meno ir mokslo organizacij ,
manau, viskas aišku, o štai d l miting  ir demonstracij  bet kuriam vadui gali kilti vairi
klausim  bei tarim , ir tokio leidimo karys iš vado gali negauti. Aišku, gali b ti vairi  išim-
i : pavyzdžiui, karys yra gyv n  myl tojas ir glob jas, o mitingas surengtas gyv n  globos

organizacijos, kuri nori uždrausti kiški  medžiokl . Manau, kad vadas kar  tok  miting
tikrai gali išleisti.
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5. Kult ros reikšm  ugdant pilietiškum

Koki  žmogus m gsta muzik , kokiems kino filmams teikia pirmenyb , kokias kny-
gas skaito (ar apskritai m gsta skaityti)? Ar lankosi muziejuose, parodose, teatruose? Juk
ne paslaptis, kad ne vienas moksleivis ir studentas (taip pat ir kari nas) pirmenyb  teikia
ne knygai, o barui ar klubui. Turb t nedaugelis jaun  žmoni  m gsta klausytis klasikin s
muzikos. Dar mažiau iš j , išgird  kok  nors k rin , sugeb t  tiksliai apib dinti, koks tai
k rinys: kokio žanro, kas jo autorius ir t.t. Dauguma jaun  žmoni pirmenyb  teikia roko ir
popmuzikai, retai kuris – džiazui ar folklorui. M s  seneliai pasakoja, kad Nepriklausomos
Lietuvos laikais žmon s kaimuose labai m gdavo dainuoti – kartais nuo dain  skamb da-
vo visi laukai. Šis paprotys nunyko li dnais lietuvi  tautai pokario metais, kai okupantai
enkav distai vykd  m s  tautos genocid . Liaudies dainos taip pat turi didel  reikšm  ug-
dant pilietin  savimon . Ne veltui dar gerokai prieš paskelbiant Lietuvos Nepriklausomyb
(nusiži r jus  estus ir latvius) buvo sukurtas unikalus reiškinys – dain  švent s, kurios, be
abejo, pad jo susiformuoti m s  tautos dvasiai. Kiekvienas lietuvis domisi dain  švent -
mis, kur susirenka t kstan iai chor daininink  iš visos Lietuvos. Tokios švent s patriotiš-
kai nuteikia j dalyvius ir ži rovus. Klasikin  muzika ugdo g rio ir grožio pajaut , etines
vertybes. O žmogaus vidin  kult ra savo ruožtu ugdo jo savimon . Didel  reikšm  ugdant
pilietin  savimon  taip pat turi ir religija – ji suteikia žmogui dvasingumo, stiprina jo mo-
ral , formuoja vertybes.

Teisus buvo prieš 50 met  Dainavos apygardos partizan  vadas Lionginas Baliukevi-
ius-Dz kas, raš s: „Tauta, paskendusi kraujuose, ašarose, juodoje neviltyje, tik samagone 

tartum atrado savo paguod  ir laikin  nusiraminim [1, 3]. Kai kas sako, kad bolševik
okupacijos metai ir kovos užgr dins taut . Plienas, girdi, liks. Galb t liks toki  kaip plienas,
kurie lyd si ir gr dinosi šioje kruvinoje kovoje. Bet toki  bus nedaug. Lieka bailiai, patai-
k nai, girtuokliai, bevaliai bolševikinio aparato klap iukai, kombinatoriai, veidmainiai…
Šie lieka visi…“ [1, 15]. Tik tikri patriotai ir pilietin  savimon  turintys, dori, s žiningi,
dvasingi žmon s gali nepriekaištingai dirbti tautos labui: užimti aukštas pareigas valstyb s
tarnyboje, b ti renkami  Seim  ir t.t., nes j  vertyb s yra visai kitokios. Ting s, abejingi, 
žemos moral s, besir pinantys tik savo gerove biurokratai gali padaryti gerokai daugiau
žalos valstybei ir tautai, negu visokie maištininkai ir ekstremistai. Pagrindin  ši  žmoni
vertyb  – pinigai. Tik išsiugd  aukšt pilietin  savimon karininkai bus geri vadai ir virši-
ninkai savo pavaldiniams. Deja, m s  dienomis dar daug blog  reiškini : kyšininkavimas,
narkomanija, prostitucija, kontrabanda, turto prievartavimas ir t.t. Neju iomis tenka pri-
siminti XV–XVIII a., tuos laikus, kai Lietuv  iš tikr j  vald  Radvilos, Sapiegos, Pacai, 
Oginskiai. Nors šie magnatai taip pat kaup  turtus, engdami liaud , ta iau kiek kult ros
ir architekt ros paminkl  yra išlik  iki m s dien . Barokines Vilniaus bažny ias jie stat
savo l šomis, o ne iš valstyb s iždo. O k  ateinan ioms kartoms paliks dažnai tik asmenin s
naudos siekiantys politikai, šiandien esantys valdžios olimpe? Kokius karius išaukl s tie
„nepolitizuoti“,  valstyb s ir tautos likimui abejingi karininkai?



191

Išvados

1. Praeities kar  metu paaišk jo, kad gerai ginkluota, gausi kariuomen  ne visada
m šio lauke pasiekia pergal ; dažniausiai pergal  lemia kari  dvasios stipryb  ir drausm ,
meil  T vynei ir savo tautai, geras karinis pasirengimas, pasiryžimas ginti Laisv  ir Nepri-
klausomyb .

2. Lietuvos kari  garb s ir pareigos ginti T vyn  samprata d l pilietinio ugdymo sto-
kos gerokai iškreipta.

3. Svarbiausias Lietuvos kariuomen s, integruotos  NATO aljans , uždavinys – išau-
kl ti kar piliet  ir patriot .
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Development of Civic Awareness in the Army

by Capt Stanislovas Guš ius
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Summary

This article analysis a variety of historical examples, such as fights for Lithuanian Independence,
strong-willed continuous resistance, and similar, that were only backed by the public spirit and pa-
triotism. The said two features of character are named here the most important contributors to the
public and military progress.
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MORAL S REIKŠM  UGDANT IR STIPRINANT
KARI  KOVOS DVASI

Vyr. ltn. Marius Steponavi ius
Lietuvos kariuomen s Motorizuotosios p stinink  brigados
„Geležinis Vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikš io Algirdo
mechanizuotojo p stinink  bataliono 2-oji kuopa

Anotacija

Straipsnyje aptariamos tarpukario Nepriklausomos Lietuvos karinink , karo pedagogikos pra-
dinink  Konstantino Žuko ir Vaclovo Biržiškos nuostatos kari  moralinio ir patriotinio ugdymo klau-
simais, analizuojami dabartin s Lietuvos kariuomen s uždaviniai ir problemos pilietiškai aukl jant
karius, stiprinant j kovos dvasi .

vadas

Karini pratyb  metu dažnai kalbama apie kari  moral s tak pratyb  eigai ir j  s -
kmingai baig iai. Yra nemažai vad , kurie, nepasisekus atlikti vienos ar kitos užduoties,
analizuodami priežastis, l musias prast  b rio kovingum , ima kaltinti kari  moral . Ta-
iau teko bendrauti ir su tokiais, kurie apskritai nesusim sto, kas yra moral , turinti toki

didel  reikšm  kario kovos dvasiai. 
Moral  – visuomen s s mon s forma: žmoni  elges  reguliuojan ios normos ir prin-

cipai [3, 654]. Mano nuomone, moral s apibr žimas reiškia, kad moral  – individo psicho-
login , dvasin j ga, skatinanti j  siekti užsibr žto tikslo. Siaur ja prasme taip apib dinti
gal tume, ta iau iš tikr j  tai kur kas sud tingesnis dalykas.

Tarpukario Nepriklausomos Lietuvos vyresnieji karininkai skyr daug d mesio ir pa-
stang  kari  moraliniam, pilietiniam ir patriotiniam ugdymui. Jis neatsiejamas ir nuo indi-
vido pilietini  bei patriotini  nuostat , kurios yra itin svarbios kariuomen je puosel jant
tautines vertybes, ugdant kovos dvasi , ginant valstyb s nepriklausomyb . Apie tai raš  div.
gen. S. Raštikis: „Kai kurios pasaulio valstyb s, tur damos daug gyventoj  ir išsiskirdamos
iš kit  savo plotu, nevaidina jokio vaidmens užsienio politikoje, nors jos gal t  b ti pa ios
galingiausios ir didžiausi tak  turin ios valstyb s. Galb t taip yra tod l, kad kiekvienos
valstyb s stiprumas priklauso ne nuo jos dydžio, ne nuo teritorijos ploto, ne nuo gyventoj
skai iaus ir ne nuo ginkl , bet nuo kult rini  ir dvasini  j g , gl din i  toje tautoje bei
valstyb je. Tod l tarpukario metais kariuomen  stiprino, galando ir šveit  ne tik medžiagi-
nius, bet ir dvasinius bei moralinius ginklus“ [4, 369–374].
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Tyrimo objektas – kari  moralinis, pilietinis ir patriotinis ugdymas tarpukario Lietuvos
ir ši dien kariuomen je.

Tyrimo tikslas – parodyti moralinio, pilietinio ir patriotinio ugdymo svarb  stiprinant
kari kovos dvasi  ir motyvacij .

Tyrimo uždaviniai:
1. panagrin ti kari  moralinio, pilietinio ir patriotinio ugdymo samprat  tarpukario

Nepriklausomos Lietuvos kariuomen s pedagog darbuose;
2. aptarti dabartin s Lietuvos kariuomen s kari  moral s samprat  ir patriotiškumo

ugdymo b dus.
Straipsnis parengtas remiantis mokslin s literat ros analize, mokymo program  apž-

valga, kari , 2003–2004 m. dalyvavusi  tarptautin se misijose Irake, anketine apklausa.

1. Plk. Konstantinas Žukas ir plk. lnt. Vaclovas Biržiška apie kari
moralin  ugdym

Pradiniame Lietuvos kariuomen s k rimosi etape, t.y. XX a. III dešimtmetyje, kari
moralinio, pilietinio ir patriotinio ugdymo teorines nuostatas suformulavo ir integravo 
praktin  veikl  karo pedagogikos pradininkai plk. Konstantinas Žukas ir plk. ltn. Vaclovas
Biržiška. Jie teig , kad, norint kar  tinkamai parengti kovai, neužtenka j  išmokyti tik kovos
b d , taktikos ir vis kit karybos dalyk . B tina j parengti moraliai ir psichologiškai,
sužadinti jo motyvacij  tinkamai atlikti kovos užduotis, tarnauti. Kari  motyvacija stipr ja
ugdant ir pl tojant pilietiškumo ir patriotiškumo jausmus. Tai pasiekti galima turint gerai
parengtus, tarnybai atsidavusius, pilietiškai  ir patriotiškai išugdytus karininkus, kurie, va-
dovaudamiesi moralinio, pilietinio ir patriotinio ugdymo programa, rengia karius kovai.
Karys motyvuojamas, kai gerai suvokia savo tarnybos svarb , tod l rodo daugiau noro, ini-
ciatyvos, nededa pastang dalyvaudamas pratybose. Atkakliai ir nuosekliai besimokyda-
mas, jis pasiekia geresni  rezultat , tampa geru kovotoju. Patriotiškai nusiteikusio kario
dvasia sunkiau palaužiama, nes jo siekiai – gerbtini ir kiln s.

Nagrin damas kari
moral s ir kovos dvasios
ugdymo proces , plk. ltn.
V. Biržiška ir plk. K. Žu-
kas atkreipia d mes
karininko kaip mokytojo,
aukl tojo ir vado asme-
nin pavyzd  mokymo ir
aukl jimo procese. Ka-
rininkas turi atsižvelgti

kario individualyb , jo
pilietin s brandos ir išsila-
vinimo lyg  (1 pav.).
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Tarpukario Lietuvos vidurin se ir aukštosiose mokyklose, Skaut  ir Šauli  organizaci-
jose buvo daug daroma ugdant Lietuvos pilie i  moralines vertybes, rengiant juos visuoti-
nei krašto gynybai.

Anot plk. K. Žuko, vienas ryškiausi  lietuvi  tautos stipryb s ir rezistencini  kov
rodym  – knygneši  darbas, kuris stebino vis  Europ  kaip pasiaukojimo ir patriotizmo

pavyzdys. Tod l šis karo pedagogas sitikin s, jog „T vyn s meil didina kariuomen s j gas,
nes visiems jos kariams vien  ideal  stato – T vyn  ir jos gerov “ [1, Nr. 31, 59].

Europos istorijai krypstant nepalankia Lietuvai linkme, 1940 m. m s  šalis buvo Sovie-
t  S jungos okupuota. Okupacijos laikotarpiu lietuvi  tautai buvo diegiamos nepriimtinos
pseudovertyb s, tod l ji negal jo taikstytis su pavergtosios statusu. Po Antrojo pasaulinio
karo Lietuvoje v l buvo kylama kov  su sovietine okupacija. Apie dešimtmet  m s  teri-
torijoje vyko gerai organizuota rezistencin  kova. Lietuviai ž tb tinai gr m si d l Laisv s
ir Nepriklausomyb s. Labai daug Lietuvos s n  ir dukr  – jaun , kupin j g jaunuoli
– suvarpyti enkavedist  kulk  atgul  Lietuvos miškuose ir kalneliuose. 

Pokario rezistencin kova parod , kad tarpukario metais Lietuvoje buvo teisingai dir-
bama ugdant m s  šalies žmoni pilietiškumo ir patriotizmo jausmus, stiprinant j  moral ,
kovos dvasi , rengiant juos krašto gynybai. 

2. Kariuomen s rengimo uždaviniai atk rus Nepriklausomyb

1990 m. atk rus nepriklausom  Lietuvos valstyb , buvo atkurta ir kariuomen . Pra-
d ti  formuoti nauji daliniai, kuriama infrastrukt ra. Šiandien kariuomen  ginkluojama 
modernia ginkluote, apr pinama nauja kovos technika. Remiantis galingiausi  valstybi
kariuomeni patirtimi, j  teikiamomis rekomendacijomis, Lietuvos kariuomen je rengia-
mos naujos kovinio rengimo programos, dalyvaujama tarptautin se misijose karš iausiuo-
se ši  dien pasaulio taškuose. Šiandien mes didžiuojam s, kad esame visateisiai ES ir 
NATO nariai. 

Žinoma, kariuomen s modernizavimas reikalauja dideli  finansini  ištekli . Ta iau
jos galia priklauso ne vien nuo daug kainuojan ios modernios ginkluot s. Moralini  gali
stiprinimas taip pat labai svarbus veiksnys, nors ir reikalaujantis minimali  finansini  ište-
kli . Tod l didinant ginkluot j paj g  gali  negalima apsiriboti vien tik techniniu jos per-
ginklavimu. Tuo pat metu b tina visokeriopai pl toti kari  moralin , pilietin  ir patriotin
ugdym , stiprinti j  kovos dvasi . Tai ne kart  yra pabr ž  žinomi kariuomen s pedagogai
ir psichologai, tarp j  ir vienas m s  karo pedagogikos pradinink plk. K. Žukas. „Kariš-
kosios pedagogikos bruožuose“ jis raš , kad „syk  karys patrauktas tam tikrais moraliais
idealais, syk jis sitikino j  aukštumu, jie tampa jam nepakei iami ir nuolatiniai judintojai,
jie jam eina  krauj  ir smegenis“ [ 1, Nr. 31, 66].

Politin s ir patriotin s kari  nuostatos formuojasi susipaž stant su garbinga T vyn s
praeitimi, jos istorija, girdint pasakojimus apie tautos didvyrius ir kitus garbingus asmenis, 
negail jusius j g  ir net gyvyb s T vyn s labui, puosel jant tauriausius tautos idealus ir
vertybes, karinio dalinio, kuriame tarnauja karys, tradicijas, iškilmingai šven iant tautines
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ir valstybines šventes, lankant gražiausias ir istoriškai svarbiausias T vyn s vietas.
Kalbant apie ši dien  Lietuvos kariuomen , taip pat reik t  atkreipti d mes jos ko-

vin pasirengim . Per daugiau kaip 10 met  d l  karybos praktik diegt  naujovi  ir nauj
pažangi  mokymo program kariuomen pasiek pakankamai aukšt kovinio pasirengimo
lyg , taip pelnydama ne tik Lietuvos žmoni pasitik jim , bet ir užsienio valstybi  kariuo-
meni  vadov pripažinim , ne vien j pad kos ir pagyrimo žod .

Ta iau analizuodami kariuomen s laim jimus šiandien negalime nepasteb ti kari
kovinio rengimo sprag . Kaip žinoma, pradin s privalomosios karo tarnybos kari  kovinis
rengimas vyksta tam tikrais etapais, visi kovinio rengimo dalykai suskirstyti teminiais blo-
kais. Pavyzdžiui, gynybos tem  blok  sudaro šios temos: patrulio baz s rengimas, steb ji-
mo postas, žvalgybos patrulis ir kt. Šias tem  grupes planuoja kuop  vadai, atsižvelgdami 
bataliono kovinio rengimo prioritetus. Taip parengiama išsami kovinio rengimo programa
metams, t.y. visam šauktinio tarnybos kariuomen je laikui. Manau, kad nemaža šios ko-
vinio rengimo programos spraga – joje n ra atskiro pilietinio patriotinio rengimo bloko.
Reik t pasakyti, kad teorini paskait  ciklas yra trauktas program , ta iau šiandien dar
nepakankamai dedama pastang  siekiant sustiprinti kari dorovinius sitikinimus, praktiš-
kai ugdant j patriotinius jausmus. Kari  regimas pagal speciali pilietinio ugdymo progra-
m  tur t  apimti ne tik teorini paskait  cikl , bet ir išvykas  garbingas istorines Lietuvos
vietas. Be to, tur t  b ti rengiamos kari  diskusijos, kurios žadint  jaunuoli  iniciatyv  ir
nor  savarankiškai veikti: kaupti istorin  medžiag , j  analizuoti, bendradarbiauti su moks-
leiviais supažindinant juos su kariuomene, jos tikslais ir uždaviniais, dirbti su jaunaisiais
šauliais, savanoriais ir kt.

3. Aukštos moral s ir kovos dvasios ugdymas kariuomen je

Kalbant apie dabartin s Lietuvos kariuomen s moralin , pilietin  ir patriotin  ugdy-
m , tarnybin s ir karin s veikos motyvacijos, kovos dvasios stiprinim , reik t  neužmiršti
dviej  dalyk : 1)  daugelis kari  tarnauja taikos s lygomis; 2) nemažai kari  dalyvauja tarp-
tautin se taikos palaikymo misijose, kur jiems tenka atlikti taikdari  funkcijas. Tai labai
skirtingi, bet tuo pat metu  ir vienas su kitu glaudžiai susij  dalykai (2 pav.).

Stiprus motyvas ir didel
paskata kariui už jo pastangas
tarnyboje taikos metu – vado
pad ka (nuo žodin s pad kos
iki valstybinio apdovanojimo).
Kai vadas su pagarba atsid ko-
ja pavaldiniui, išskiria j  iš kit ,
karys tampa pavyzdžiu, kur
verta lygiuotis. Tuomet „svei-
kai“ konkuruodami visi kariai
varžosi tarpusavyje, tobul ja j
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profesiniai g džiai, ger ja padalinio bendroji kovin parengtis.
Ta iau skatinant karius kartais susiduriama su ne itin geru reiškiniu – paskatinami to

neverti kariai. Nesvarbu, ar privalomosios pradin s, ar profesin s karo tarnybos kariai ska-
tinami, j kolegos puikiai žino, kas ir už kokius nuopelnus apdovanojamas.

Karo metu skatinant karius materialiosios dovanos nepraranda savo vert s, ta iau
kiekvienam krašto gyn jui didžiausia vertyb  tur t  b ti T vyn s laisv . Taikos metu turi 
b ti ugdomi kari  ir vis pilie i patriotiniai jausmai, primenama j pilietin pareiga, nes
visa tai karo metu tampa pagrindine varom ja j ga.

Kario pareigos T vynei samprata kovojant gimtajame krašte ir svetur skiriasi. Pavyzdžiui, 
tarptautin je misijoje pati didžiausia vertyb  kariui yra jo gyvyb , o ginant gimt j  krašt , gy-
vyb  gali b ti aukojama svarbiausiam tikslui pasiekti, nes vadovaujamasi visai kitomis verty-
b mis: Laisv s, Nepriklausomyb s, gimtojo krašto žmoni  taikios ateities viltimi (2 pav.).

Šiandien daugelis profesin s karo tarnybos kari  yra gird j  s vokas „formalus vadas“
ir „neformalus vadas“. Deja, gana daug vad  nesuvokia ši  termin  skirtumo. Vienas svar-
biausi   kiekvieno vado uždavini  – tapti savo padalinio neformaliuoju vadu. Tik nefor-
malus vadas yra tikrasis grup s lyderis, j lygiuojasi pavaldiniai ir laiko pavyzdžiu. Tik jo
sakymai ir nurodymai yra klusniai vykdomi. Tapti lyderiu nelengva, ta iau b tina bet kurio 

lygio vadui. Daugelis vad klysta, kai pernelyg „iš aukšto“ ži ri  savo pavaldinius, taip juos
atstumdami, o kiti, b dami per daug draugiški, praranda autoritet . Vadas privalo b ti ne-
šališkas. Iš kari  reikalaudamas bes lygiškai vykdyti nurodymus, jis privalo pats j laikytis,
savo išvaizda ir poelgiais pavaldiniams rodyti sektin pavyzd .

Lietuvos kariuomen je kari pilietiniu ugdymu reik t  r pintis daugiau, nors ir dabar
šiomis temomis su kariais kalbama vairi  užsi mim  metu. Ta iau kol kas n ra parengta
ir kariuomen s vadovyb s nepatvirtinta kari pilietinio ugdymo programa. Manau, d l to
jauniesiems karininkams kyla nemažai problem . Suprasdami pilietinio ugdymo svarb , kai
kurie iš j  veda pilietinio ugdymo užsi mimus padalinio koviniam rengimui tobulinti papil-
domai skirtu laiku. Steb damas šias paskaitas, buvau ne kart  skaudžiai nuviltas, kadangi
netgi profesin s tarnybos kari  žinios buvo tikrai nepakankamos. Ne tik privalomosios, bet
ir nemažai profesin s tarnybos kari  gana dažnai nesugeba atsakyti  gana nesud tingus
klausimus apie valstyb , jos valdymo institucijas.

Man, karininkui, tikrai skaudu, kad kai kuriems mano pavaldiniams ir tarnybos drau-
gams n ra gerai suprantama T vyn s meil s id ja. Ši problem  realiai suvokiau jau pirmo-
siomis profesin s tarnybos dienomis. 

Itin gerai pamenu vien  situacij . Paskait  metu privalomosios pradin s karo tarnybos 
kariams aiškinau pagrindinius Lietuvos kariuomen s uždavinius taikos ir karo metu ir pilie-
i  veiksmus paskelbus mobilizacij , j pareigas šalyje vedus kovin parengt . Aš pabr žiau

karo tarnybos svarb , nes b tent aktyvusis rezervas yra pirmoji ir pagrindin  j ga, galinti
apginti T vyn  bent jau pirmosiomis karo dienomis. Tuomet jau ne pirm kart teko suvokti,
kad svarbiausia ne tai, k  aiškinau. Buvo kari , kurie pareišk , ir nemažai toki , kurie jiems
pritar , kad Lietuvoje mažai dalyk , d l kuri  verta aukoti gyvyb . Tada kariams prad jau
suprantamiau aiškinti T vyn s meil s ir jos gynybos reikšm . Diplomatiškai j paklausiau,
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ar jie myli savo draugus, t vus ir t viškes, kur gim  ir užaugo. Daugeliui atsakius  š  klau-
sym  teigiamai, mint pl tojau toliau. Sakiau, kad, vykus nelaimei, kažkam nuskriaudus
mylim  žmog  ar pasik sinus  asmenin  turt , dažniausiai mes pagalbos kreipiam s  teis -
saugos institucijas, t.y. policijos pareig nus. Tuomet jie ima veikti, nes rengiasi žmon ms
pagelb ti. Tod l ir T vynei, prasid jus karui, reikia žmoni pagalbos, vis pilie i paramos.
Ginant tai, kas mums teis tai priklauso, policijos ir reguliariosios kariuomen s paj g  ne-
užtenka organizuotam agresori puolimui atremti.

Ta iau aš puikiai suvokiu, kad toks paaiškinimas, nors ir logiškas, n ra pakankamas
motyvas kariui imti ginkl  rankas ir ginti savo šal .

Gana žema kari  moral , pilietiškumo
ir patriotizmo stoka ypa  išryšk jo tarptau-
tini  misij  metu 2003–2004 m. Dalyvauda-
mas vienoje toki  misij paklausiau b rio
kari , koki  motyv  skatinami jie vyko  ši
misij  (3 pav.). Apie tre dalis apklaust j  at-
sak , kad didžiausi tak j  apsisprendimui
tur jo didesnis atlygis. Dauguma profesin s
tarnybos kari  teig , jog jiems itin svarbus
veiksnys – galimyb  kopti karjeros laiptais.

Apklausos metu paaišk jo, jog beveik
pus  b rio kari  yra sitikin , kad m šio
s km  lemia nauja ginkluot  ir galia, bet
jokiu b du ne pilietin s ar dorovin s verty-
b s ( 4 pav.). Šie duomenys rodo, kad tiek
šeimoje, tiek mokykloje, tiek kariuomen je
ir visos valstyb s švietimo politikoje esama
moralinio ir pilietinio ugdymo sprag .

Apibendrindamas nagrin tus teiginius,
galiu padaryti išvad , kad moral  turi didel
tak  kariams ne tik vykdant karo, bet ir tai-

kos meto užduotis. Moral priklauso nuo to,
kaip vykdomos šios užduotys, svetimame ar
gimtajame krašte karys tarnauja. 

Manau, kad šiuo metu Lietuvos kariuomenei reikia kuo skubiau parengti pilietinio ug-
dymo program , kuria remiantis kari pilietinis ugdymas b t  sistemiškai ir k rybiškai pl -
tojamas. Tada gal t  susiformuoti kari pilietin s ir patriotin s nuostatos, kurios yra aukštos
kari  moral s, j  kovos dvasios pagrindas. Anot tarpukario Lietuvos karinink  V. Biržiškos
ir K. Žuko, galima tik tis, kad tuomet kari  kovos dvasia b t  sunkiai palaužiama arba visiš-
kai nepalaužiama [1, 2]. Kuo mažesn  valstyb s teritorija, kuo mažiau joje gyvena gyventoj ,
kuo silpnesn  valstyb s propagandos „mašina“, tuo didesn  tur t  b ti jos pilie i  ir kari
moralini  ginkl  galia.
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Aukštos moral s kario iš mažo kalibro šaunamojo ginklo paleista kulka gali prilygti
didžiul s patrankos griaunamajai galiai!

Išvados

1. Supažindindami karius su T vyn s praeitimi, garbingiausiais istorijos vykiais, žy-
miausiais karais ir pergal mis, tautos idealais ir didvyriais, žadiname ir stipriname pilietiš-
kumo ir patriotizmo jausmus, skatiname patriotin s veiklos motyvacij .

2. Pilietinis, patriotinis aukl jimas – labai svarbi kario kovinio rengimo programos
dalis, formuojanti dorovines nuostatas, žadinanti jo kovos dvasi , skatinanti siekti užsibr ž-
to tikslo taikos ir karo metu.

3. Siekdami užtikrinti tinkam padalinio kovin parengt , vis lygi  vadai turi nuolat
motyvuoti karius kuo geriau atlikti tarnybos pareigas, ugdyti ir stiprinti j pilietinius ir pa-
triotinius jausmus.

Literat ra

1. Žukas K. (1926). Kariškosios pedagogikos bruožai. – M s  žinynas, Nr. 30, p. 427–432; Nr. 
31, 59–83; Nr. 32, p. 279–280.
2. Biržiška V. (1922). Karo pedagogikos bruožai. – M s  žinynas, Nr. 1, p. 44–59, Nr. 2, p.
250–269.
3. Vaitkevi i t  V. (2001). Tarptautini  žodži  žodynas. Vilnius, p.654.
4. Raštikis S. (1996). vykiai ir žmon s.Vilnius, p. 369–374.

Significance of Morality in Raising and Enforcing the Fighting Spirit of Soldiers

by 1st Lt Marius Steponavi ius
The 2nd Company of the Lithuanian Grand Duke Algirdas Motorised Infantry Battalion 

of the Motorised Infantry Brigade ‘Geležinis Vilkas’ of the Armed Forces of Lithuania 

Summary

The article deals with provisions of Col Konstantinas Žukas and Lt Col Vaclovas Biržiška, famous 
officers of the Independent Lithuania and the pioneers of military pedagogy in relation to moral and
patriotic education. Beside the items mentioned above the tasks of strengthening the fighting spirit
and problems faced are discussed.
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KARI  ATSAKOMYB S IR PAREIGINGUMO
UGDYMAS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTIEN S

BIRUT S MOTORIZUOTAJAME P STININK
BATALIONE

Kpt. Žilvinas Gaubys,
ltn. Nerijus Žukauskas
Didžiosios kunigaikštien s Birut s
motorizuotasis p stinink  batalionas

Anotacija

Straipsnyje supažindinama su kari  ugdymo diegiant atsakomyb s ir pareigos jausm  Birut s
batalione b dais, iškeliama ši  jausm  svarba atliekant kovos ir tarnybos užduotis.

vadas

Lietuvos kariuomen s Motorizuotosios p stinink  brigados „Geležinis Vilkas“ Di-
džiosios kunigaikštien s Birut s motorizuotajame p stinink  batalione daugiausia d me-
sio skiriama padalini  ir individualiam kari koviniam rengimui. Kartais gali atrodyti, kad
parengti kar  atlikti tam tikr  užduot  gana paprasta. Iš tikr j  šis rengimas susideda iš dau-
gelio sudedam j  dali , viena iš j  – kario atsakomyb s ir pareigos jausmo ugdymas. Šiame
straipsnyje ir panagrin sime, kaip kari  atsakomyb  ir pareigos jausmas ugdomi Birut s
batalione, kok  vaidmen  m šyje gali vaidinti kario atsakingumas ir pareigingumas.

Tyrimo tikslas – supažindinti su kari  atsakomyb s ir pareigingumo ugdymo sistema
Birut s batalione. Problem  nagrin sime remdamiesi mokslin s literat ros ir empirin s
patirties analize.

Atsakomyb s ir pareigingumo ugdymo priemon s ir b dai

Kari  atsakomyb s ir pareigos jausmas Birut s batalione ugdomas:
- reikliai vadovaujant;
- kasdien bendraujant su kariais ir jais r pinantis;
- vadui rodant asmenin pavyzd ;
- rengiant kompleksines pratybas.
Aptarkime kiekvien dalyk  atskirai.



200

Reiklus vadovavimas – tai griežta nuolatin  nurodym  vykdymo ir rezultat  kontrol .
Reiklus vadovavimas vadui suteikia galimyb daugiau sužinoti apie vadovaujam padalin :
karius, mikroklimat , tarpusavio santykius, lyderius, užtikrinti tinkam  užduo i  vykdymo
ir šio karinio vieneto kontrol .

Tinkamas užduo i  vykdymas ir kontrol . Niekada vadas neužtikrins karinio vieneto 
veiklos kontrol s, jei nežinos problem , kylan i  jo pavaldiniams. Kiekvienas karys yra ne
tik asmenyb , bet ir individualyb . Pažinus kar , galima su juo dirbti ir jo žmogiškuosius
išteklius panaudoti ten, kur jie labiausiai tinkami. Pavyzdžiui, ne kiekvienas karys gali tap-
ti skyriaus vadu, bet galb t jis gali tapti geru ryšininku. Tik nuolat kontroliuojant galima
sitikinti, ar skirtosios užduotys vykdomos, ar kariai jau ia atsakomyb , pareig  gerai jas

atlikti. Žinoma, ne visi jaus atsakomyb  ir pareig , tod l vadas pirmiausia turi sužinoti,
kuriems kariams stinga atsakomyb s ir pareigos jausmo.

S žiningas kario pareig  atlikimas. Reikliai vadovaujant siekiama, kad kario pareigos
b t  s žiningai atliekamos. Karys turi gerai suvokti, kad d l jo ne vykdytos užduoties gali
ž ti ar nukent ti visas kovos dalinys.

Reiklus vadas dažnai daug ir ilgai, neskai iuodamas darbo valand , dirba. Kariai mato, 
kad vadas stengiasi d l j , tod l vad  gerbia. Tuomet ir skirtas užduotis jie stengiasi atlikti 
kuo geriau. Kurdamas reikl  vadovavimo stikli , vadas užsitarnauja autoritet .

Gr žtamasis ryšys. Skirti užduot  – nesud tinga, kur kas sunkiau išsiaiškinti, ar ji vyk-
dyta. Pavyzdžiui, vadas paskyr  atlikti kelet  užduo i . Kariai jas atliko, bet apie tai vadui
nepraneš . Tai reiškia, kad vadas nežino, ar tos užduotys yra atliktos, jis tur s sugaišti daug
laiko, kol išsiaiškins situacij . Tod l reikia reikalauti, kad karys, vykd s užduot , apie tai 
informuot  vad . Žinodamas, kad prival s raportuoti vadui apie užduoties atlikim , karys
stengsis užduot  atlikti gerai ir atsakingai.

Vadui, prad jusiam dirbti su nauju kolektyvu, iš pradži  reikia nuolat tikrinti, ar ka-
riai teisingai informuoja apie užduoties vykdym . V liau kontrol  gali ir neb ti nuolatin .
Patartina tikrinti tik retkar iais, nes kariams gali kilti mintis, kad vadas jais nepasitiki. For-
muojant reikl  vadovavimo stili , vado pasitik jimas kariais yra labai svarbus veiksnys.

Jau prieš aštuoniasdešimt met plk. ltn. V. Biržiška raš : „Drausm  tam tikromis prie-
vartos priemon mis suvaldo individualius instinktus, kurie gyvena kiekviename žmoguje“
[1, 254].

Bendravimas su kariais. Kasdien bendraudami su kariais vadai siekia ši   tiksl :
gerai parengti šauktinius;
ugdyti kari pagarb  vadams;
kaupti informacij  apie karius.

Kariai žino, kad vadas – ne tik reiklus vadovas, bet ir žmogus, kuriuo verta pasitik ti,
kuriam galima patik ti savo problemas. Šiuo poži riu, panašiai kaip šeimoje, kur  visus
s naus klausimus atsako t vai, m s  bataliono vadai, nuolat bendraudami su kariais, lei-
džia suprasti, kad viskas daroma j labui. Tod l did ja pagarba vadams ir kartu galimyb s
daugiau sužinoti apie savo karius.

Vadai gerai žino, kad:
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kelias  kario šird  – per pagarb  jam (t. y. kariui);
pažinus kario vidin pasaul , galima prad ti ugdyti jo atsakomyb s ir pareigos jaus-

m .
M s  bataliono b ri  vadai, bendraudami su kariais, stengiasi sukurti neformali ,

draugišk , saugi  ir patraukli  aplink .
Pavyzdžiui, vadas vakare pakvie ia savo b rio karius prie laužo. Aplinka neformali.

Ta iau kariai neatskleis savo paslap i , jei nesaugiai jausis, bus susipyk  su savo draugais.
Tuomet, žinoma, visi tyl s, nebus apie k  kalb ti. Tod l vadas privalo apgalvoti kelet  va-
riant , kurie pad t  sukurti draugišk  ir domi  aplink , pavyzdžiui, sugalvoti klausim ,
kurie vakaro metu b t  aktual s ir dom s kariams.

Kryptingai bendraudami su kariais, mes skatiname j  motyvacij . Vadui, kur  gerbia
kariai, lengviau juos motyvuoti. Motyvuotas karys visada r pestingai ir atsakingai atlieka
pareigas ir skirtas užduotis.

Vado asmeninis pavyzdys kariams byloja apie vado atsidavim  tarnybai, r pinim si kie-
kvienu kariu, atsakomyb  už padalinio veiksmus ir jo lojalum  aukštesniesiems vadams.

Vadas asmeniniu pavyzdžiu aukl ja savo kolektyvo narius. Jo žodžiai ir veiksmai rodo,
ar laikomasi nustatyt  reikalavim . Tarkime, kad taktini  pratyb  metu (ir ne tik j ) va-
das atlieka ir individualius kario veiksmus. Individual s veiksmai – varginantis dalykas, bet
vadas „turi aukotis“, jei nori, kad j  gerbt padalinys. Pavyzdžiui, vadas, vykdydamas žval-
gybos patrulio užduot , turi laiku prit pti, kad priešas jo nepasteb t : jei tai atsitiks, vadas
savo veiksmais išduos ir vis  b r . Pirmiausia nusitaikoma  vad , tod l jis turi saugotis ir
tuo pat metu jud ti taip, kaip juda kariai.

B rio vadas, kalb damas su vyresniaisiais vadais, kari  akivaizdoje niekada negali
prieštarauti, nors vyresnysis vadas kartais gali b ti ir neteisus. Žinoma, v liau, kalb dama-
sis su tiesioginiu vadu, jis turi dr sti pasakyti savo nuomon .

Kariai, matydami, kad vadas yra lojalus ir pareigingas, stengsis užduotis atlikti s žinin-
gai ir jaus bendr  atsakomyb  už padalinio užduoties s km .

Kompleksinis pratyb  organizavimas – tai kompleksas pratyb , kurios vedamos atsižvel-
giant  s lygas, artimas realiam m šiui. Kompleksini pratyb  metu batalionas gali pasiekti
svarbiausiuosius kovinius tikslus, kadangi karys realiai pajunta, k  reiškia kolektyvas, atsa-
komyb  ir pareiga. Kartais d l vieno kario neatsakingo elgesio visas padalinys gali patirti
dideli  sunkum .

Kompleksini pratyb  metu padalinys turi atlikti ne vien  užduot . J  scenarijus pa-
rengiamas taip, kad kariai patirt  stres , nuovarg  ir gal t sivaizduoti, kaip sunku kariauti.
Kad kariams reikalinga praktika, kurios metu sukuriamos aplinkyb s, padedan ios suvokti
realaus m šio s lygas, pabr žia daugelis žinom karo psicholog , pedagog , kariuomen s
vad . Apie tai raš  ir plk. ltn.V. Biržiška straipsnyje „Karo pedagogijos bruožai“ [ 1 ].
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Išvados

1. Kiekvienas jaunas Birut s motorizuotojo p stinink  bataliono karys patenka ka-
ri  bendruomen  – aplink , kryptingai ugdan i  ir stiprinan i  kario atsakomyb s ir parei-
gos jausm .

2. N ra vienintelio veiksmingo metodo, kuris pad t  išugdyti kari  atsakomyb s ir
pareigos jausm .

3. Kari  atsakomyb s ir pareigos jausmas ugdomas kompleksini pratyb  ir visos tar-
nybos metu.  Galima sakyti, kad iš pradži  karys b na „vilkiukas“, po to jis tampa „vilku be
šarv “ ir galiausiai – „geležiniu vilku“, turin iu atsakomyb s ir pareigos šarvus.
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Developing Soldiers’ Sense of  Responsibility and Duty in the Grand Duchess Birut  MIB

by Capt Žilvinas Gaubys and 2nd Lt Nerijus Žukauskas

Summary

The article dwells on the soldiers’ education in respect to responsibility and duty in the Grand Duch-
ess Birut  Motorised Infantry Battalion. Also, the importance of responsibility and sense of duty
during the task accomplishment is discussed.
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KARI  TARPASMENINI  SANTYKI  YPATYB S IR
PROBLEMOS

Doc. dr. Bronius Puzinavi ius
Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademija

Anotacija

Straipsnyje aptariama kari  tarpasmenini  santyki  strukt ra ir ypatyb s, j  draugiškumo, ko-
lektyviškumo, grupinio solidarumo svarba, pla iau nagrin jamas bene pats negatyviausias kari  ben-
dravimo aspektas – vadinamieji nestatutiniai santykiai, j priežastys buvusios Soviet  S jungos bei
1990 m. Nepriklausomyb  atk rusios Lietuvos kariuomen je, pastangos veikti š  Lietuvos kariuo-
men s tradicijoms svetim  reiškin . Kari  bendravimo ypatyb s ir problemos, taip pat ir nestatutiniai
santykiai, m s  šalies mokslin je literat roje iki šiol mažai tirtos.

vadas

Kariuomen  yra specifin  institucija, kurios ypatybes lemia jos atliekamos funkcijos,
organizacin  strukt ra ir veiklos pob dis. Jai b dinga griežtai reglamentuota hierarchin
valdymo strukt ra, leidžianti per trump  laik  bendrai veiklai sutelkti t kstan ius žmo-
ni . Kad kariuomen  gal t  tinkamai atlikti savo funkcijas, b tina griežta drausm  ir
tvarka. Užtikrinant karin  drausm  reikia, kad visos kariuomen s grandys griežtai laiky-
t si statym , nepriekaištingai vykdyt kariuomen s vadovyb s sakymus, karini  statut
reikalavimus. Karin s organizacijos specifika lemia ir kari  bendravimo, j  tarpasmeni-
ni  santyki  ypatybes.

Kari  tarpasmeniniuose santykiuose galima skirti du bendravimo aspektus – statutin
ir žmogišk j . Statutinius kari  tarpusavio santykius reglamentuoja statutai. Šiems santy-
kiams b dingas hierarchiškumas, vienvaldiškumas, griežta subordinacija (tarnybinis jau-
nesniojo pavaldumas vyresniajam). Kariai yra vyresnieji ir jaunesnieji, vienas kitam – vir-
šininkai ir pavaldiniai. Pavaldiniai ir jaunesnieji karininkai privalo paklusti viršininkams ir
vyresniesiems karininkams, viršinink sakymus vykdyti uoliai, neatsikalbin dami ir neati-
d liodami. Kari  aukl jimas turi ugdyti drausm s, tvarkos, kario paklusnumo ir pagarbos
vyresniesiems pro ius.

Lietuvos krašto apsaugos statutuose tvirtinti tarpasmenini  santyki doroviniai prin-
cipai. Antai Tarnybos statute sakoma, kad karys privalo branginti kari  draugij , žodžiu ir
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darbu pad ti draugams, mokyti juos gerumo, sulaikyti nuo blogio, nesigail damas gyvyb s
gelb ti pavojuje ir m šyje, pavyzdingai elgtis, atminti, kad iš jo elgesio sprendžiama ne tik
apie j pat  ir t  dalin , kuriame tarnauja, bet ir apie vis  krašto apsaugos sistem [1, 6].

Antrasis kari  tarpasmenini  santyki  aspektas – žmogiškasis. Nors statutai reglamen-
tuoja daugel  kari  bendravimo aspekt , juose ne manoma numatyti vis  smulkmen  ir gy-
venimišk  situacij . Tod l kariniuose daliniuose ir padaliniuose susiklosto vair s statutais
nereglamentuoti kari  santykiai. Jie atsiranda savaime, ir oficialiai j  niekas ne tvirtina.
Jie tur t  b ti grindžiami bendrosiomis moral s normomis. Kari  tarpusavio santykiams
tur t  b ti b dingas broliškumas, draugiškumas, kolektyviškumas, solidarumas, savitarpio
pagarba ir pagalba. Kariuomen s vadai ir viršininkai privalo b ti budr s, steb ti, kad kari
tarpusavio santyki principai neb t pažeidžiami, išmanyti vairi profesini  grupi kari
tarpasmenini  santyki  ypatumus.

Kari  tarpusavio santyki  strukt roje nesunku žvelgti tris, nors ir glaudžiai susijusius,
bet kartu ir specifinius komponentus: 1) karinink  ir j  pavaldini ; 2) jaunesni j  vad
(seržant  ir puskarininki ) ir eilini ; 3) kareivi  tarpusavio santykius.

Bene pats negatyviausias kari  bendravimo aspektas – vadinamieji nestatutiniai santy-
kiai, arba, kitaip sakant, vairiausi statutin s drausm s ir tvarkos pažeidimai, agresyvumo,
prievartos, smurto protr kiai kari  tarpasmeniniuose santykiuose, nusižengimai kariniam
pavaldumui ir kario garbei. Tai sakym  nevykdymas, pasipriešinimas ar grasinimas virši-
ninkui, incidentai, kuri  metu pavaldinys žeidžia viršinink  arba viršininkas pavaldin , arba
vienas karys – kit  kar . Pla i ja prasme visi išvardyti atvejai apib dinami kaip nestatutiniai
santykiai. Ta iau teisine ir ypa  baudžiamosios atsakomyb s prasme nestatutiniai santykiai
yra tokia veika, kai karys smurto veiksmu žeidžia kit  kar . Tod l visi konkret s atvejai turi 
b ti analizuojami ir vertinami atskirai, atsižvelgiant konkre ias vykio aplinkybes1.

Straipsnio tikslas – remiantis skelbtais moksliniais tyrimais, periodin s spaudos publi-
kacijomis bei kari  tarpasmenini  santyki  analize aptarti kari  bendravimo strukt r  bei
atskirus jos komponentus: karinink  ir j  pavaldini , jaunesni j  vad (seržant  ir puska-
rininki ) ir kareivi  bei pa i  eilini  kari  tarpasmenini  santyki  ypatumus, pla iau pa-
nagrin ti vadinam j  nestatutini  santyki priežastis buvusios Soviet  S jungos ir 1990 m.
Nepriklausomyb  atk rusios Lietuvos kariuomen je, pastangas veikti š  Lietuvos kariuo-
men s tradicijoms svetim  reiškin , parodyti kari draugiškumo, kolektyviškumo, grupinio
solidarumo svarb  stiprinant kariuomen s drausm  ir gerinant kovin parengt .

1 Tradiciškai vartojamu terminu „nestatutiniai santykiai“ mes vadiname vairius statutin s drausm s, tarnybin s etikos 
pažeidimus, agresyvumo, prievartos ir smurto protr kius kari  tarpasmeniniuose santykiuose, ankstesnio šaukimo kari
nedraugišk  elges  su v lesnio šaukimo (jaunesniais) kariais. Reikia taip pat pažym ti, kad kai kuriuos kari  specifi n s
elgsenos b dus, j  bendravimo pro ius (pvz., formalesn , griežtesn  statutin s tvarkos reikalavim  taikym  v lesnio
šaukimo kariams, didesn  pagarb  ilgiau tarnavusiems ankstesnio šaukimo kariams), m s  nuomone, neb tinai reik t
vertinti kaip nepriimtinus, nestatutinius. Dal  j  galima laikyti savitais, tiktai kari  bendruomenei b dingais, bendravimo 
ypatumais, tradicijomis.
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1. Pavaldumo psichologija. Viršinink  ir pavaldini  santykiai

Kaip jau min ta, kariai vienas kitam yra viršininkai ir pavaldiniai. J  tarpusavio san-
tykius reglamentuoja kariniai statutai. Remdamiesi jais, viršininkai nuosekliai laikosi vien-
valdiškumo ir pavaldumo princip . Tai svarbiausias kariuomen s organizavimo principas,
nustatantis viršinink  ir pavaldini  santykius. Viršininkas turi teis pavaldiniams sakyti,
reikalauti paklusti, Drausm s statuto nustatyta tvarka bausti pavaldin . Pavaldinys privalo
vykdyti viršininko sakymus.

Krašto apsaugos karininkai (vadai) su pavaldiniais turi b ti ne tik griežti, principingi,
bet ir nuošird s, jautr s, d mesingi, geranoriški. To reikalauja ne tik statut  straipsniai, bet
ir j  dvasia, kurioje atsispindi bendrieji moral s principai.

Žinomas Šveicarijos kariuomen s pedagogas ir psichologas Rudolfas Štaigeris (Steiger)
sako, kad pavaldiniai nori tur ti humaniškus vadus. Humanišk j  vadovavim  jis apibr žia
kaip ,,<…> vis dalyvaujan i j  sprendžiant kok  nors uždavin  veiksm  ir elgesio orien-
tacij  numatytiems tikslams pasiekti, kai svarbus vaidmuo tenka darbuotojui kaip žmogui“
[2, 21]. Humaniškai vadovauti – tai ne tik kelti tikslus ir uždavinius bei kontroliuoti, kaip
jie vykdomi, bet ir pažinti žmones, stengtis juos suprasti, net jeigu nuomon s ir nesutampa,
pasteb ti ir pagirti juos už pastangas ir gerus rezultatus, atsižvelgti pavaldini  geb jimus ir
polinkius, juos išklausyti, teikti jiems reikaling  informacij , b ti savikritiškiems, pripažinti
savo klaidas, kasdien stengtis b ti pavyzdžiu,  kur  b t  galima lygiuotis [3, 82].

Humaniškasis vadovavimas, anot R. Štaigerio, gali užtikrinti s km  tiek civilin je, tiek
karin je vadyboje. Ta iau jis neturi tapti vien tik s km  lemian iu veiksniu, bet ir viena
pagrindini  elgesio žmogaus labui norm [2, 22].

Labai svarbus ir sud tingas vado veiklos bei humaniškojo vadovavimo aspektas – ben-
dravimas su pavaldiniais. Vadovavimas – ypatinga bendravimo forma, susijusi su sakym
ir užduo i  skyrimu. Ta iau vadas netur t  bendrauti su eiliniais kariais tik sakin damas.
Tokio vado pavaldiniai paprastai nem gsta. Vadas turi mok ti ne tik sakin ti, bet ir ben-
drauti, lanks iai ir protingai derinti šiuos santyki  su pavaldiniais aspektus. Bendravimas
– tai keitimasis informacija, dalijimasis sp džiais ir išgyvenimais, bendra veikla bei nuodu-
gnesnis vienas kito pažinimas. Vado ir pavaldini  santykiai tarnybos metais tur t peraugti
 sud tingesnius ir glaudesnius ryšius. Nuolatinis ir glaudus bendravimas sukuria bendra-

darbiavimo aplink , skatina savitarpio pasitik jim  ir abipus  atsakomyb , kuri, kai to rei-
kalauja aplinkyb s, leidžia vadovauti duodant trumpus ir aiškius sakymus [3, 86].

Patyr  ir kompetentingi vadai supranta, kad gerumas, d mesingumas, r pinimasis pa-
valdiniais nereiškia nereiklumo, nuolaidumo nedrausmingiems, prastai tarnybos pareigas
atliekantiems ar besimokantiems kariams. Geras, r pestingas vadas nesistengia apsaugoti
kari  nuo vairiausi  tarnybos ar kovinio rengimo sunkum . Jis siekia parengti karius bet
kokiems sunkumams ir išbandymams, nuolat gr dina j  vali , ugdo tvirt  charakter , kiek
manoma tobulina kovin parengt .

Labai svarbus viršinink  ir pavaldini  santyki  aspektas – pasitik jimas. Viršininkai ir
pavaldiniai turi vieni kitais pasitik ti. Šiuolaikin  ginkluot , technika, taktika reikalauja vis
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geresnio kari profesinio pasirengimo, vis daugiau fizini  ir dvasini  j g . Pergales m šyje 
lemia ne tik moderni ginkluot , kario ryžtingumas, atkaklumas, dr sa, bet ir jo iniciatyvumas, 
sumanumas ir savarankiškumas, geb jimas suvokti vado sumanymus ir reikalavimus. Pergal
ne manoma be darni  vado ir pavaldini  veiksm , vienas kito supratimo ir palaikymo.

Morališkai ir psichologiškai karys skatinamas pateisinti pasitik jim , suvokti savo ver-
t , tobul ti ir tuo remiantis uoliau atlikti savo pareigas, gyvendinti vado sumanymus. Ypa
svarbi abipusio vado ir pavaldinio pasitik jimo reikšm  m šyje. Ta iau pasitik jimo nerei-
k t painioti su vado nuolaidumu, nereiklumu ir neprincipingumu.

Vado nepasitik jimas kariais gali pasireikšti glob jiškumu (už juos atliekant tarnybi-
nes pareigas), ignoruojant jaunesniuosius vadus, apribojant j  teises, duodant sakymus juos 
apeinant, ir pan. sakym  ir potvarki  perdavimas grandine (t. y. tarnybin s subordinacijos 
tvarka) leidžia vairi  grandži  vadams geriau suvokti pad t  daliniuose (padaliniuose), ak-
tyviau dalyvauti gyvendinant nurodymus, patiems spr sti problemas pagal savo kompeten-
cij . Tik ypatingais atvejais vadas gali nesilaikyti tarnybin s subordinacijos ir pats perduoti
sakymus ar potvarkius visiems savo pavaldiniams. Tai didina vado autoritet , pagarb jam.

Žinoma, tai nereiškia, kad vyresnieji karininkai turi bendrauti su puskarininkiais, ser-
žantais ar eiliniais kariais tik per tarpininkus, t. y. jaunesniuosius karininkus. Kariuomen s
organizacin  strukt ra nedraudžia bet kokiam, net ir vyriausiajam, vadui, tiesiogiai ben-
drauti su visais kariais, taip pat ir eiliniais.

Pasitaiko, kad kai kurie karininkai nepasitiki savo pavaldiniais, juos neobjektyviai,
šališkai vertina. Neigiam  nusistatym  dažnai lemia per didelis vado atsargumas siekiant
apsidrausti nuo galim  nes kmi . Visa tai dažnai vyksta d l to, kad vadas gerai nepaž sta
savo pavaldini , nežino j  galimybi  ir jais nepasitiki.

Kartais vadai mato tik teigiamus kai kuri  savo pavaldini  bruožus, pervertina j  ga-
limybes, o kitus vertina iš anksto neigiamai, pastebi tik blog sias j  elgsenos ir galimybi
puses. Ir viena, ir kita nuostata neteisinga, nes nepadeda stiprinti vad  ir pavaldini  tarpu-
savio pasitik jimo, karini dalini  moral s, kovingumo. Tod l bendraujant vadams ir paval-
diniams neturi b ti asmenini  simpatij  ir antipatij , išankstini  nuostat , „numyl tini “
protegavimo bei nem gstam j  ignoravimo.

Kari  tarpusavio santykius gadina vad  pasip timas („išp stas autoritetas“), išpui-
kimas, neigiamas nusistatymas pavaldini  atžvilgiu, abejingumas j poreikiams. Išoriškai
puikyb pasireiškia bendravimo su pavaldiniais b du, pabr žiant ne tik tarnybin , bet ir
asmenin  savo pranašum , reikalaujant sau ypating privilegij  ir buitini patogum .

Puikyb  bendraujant su pavaldiniais taip pat gali pasireikšti šiurkštumu ir netaktiš-
kumu. Kartais šiurkštum  vadai sutapatina su griežtumu ir reiklumu. Ta iau tarp j  nieko
bendra. Netaktiškai elgdamasis vadas pažeidžia kari  tarpusavio santyki dorovinius prin-
cipus ir nustoja moralin s teis s reikalauti, kad pavaldiniai kult ringai elgt si.

Šiurkštus, netaktiškas, žeidžiantis vado elgesys daro didel  žal  kari  moralei, gniuž-
do j  iniciatyv , mažina aktyvum , griauna ne tik pavaldini pasitik jim  vadu, jo autorite-
tu, bet ir statut  nustatyta tvarka. Jis blogina kolektyvo mikroklimat , skatina neformali
grupi  neigiam  nuomon  apie vadus, provokuoja konfliktus.
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Vado taktiškumas, nuoširdumas, geranoriškumas rodo jo asmenyb s brandum , ska-
tina ir pavaldinius tobul ti. Su geranorišku, nuoširdžiu vadu ir pavaldiniai b na atviri,
nuošird s. Vado paprastumas, prieinamumas stiprina teigiam  kari  tarnybin  motyvacij ,
ugdo pagarb  viršininkams, didina pasitik jim jais. Žinoma, nuoširdumo ir geranorišku-
mo, kaip min ta, nereikia painioti su nuolaidumu ir nereiklumu. Nuolaidumas, nereiklu-
mas mažina vado aukl jam j poveik kariams, neskatina j  tobul ti, silpnina drausm  ir
kovin dalinio parengt .

Kario santykiai su vadu yra labai svarbus karinio dalinio ar padalinio psichologinis
rodiklis. Jeigu d l koki  nors priežas i pavaldinio ir viršininko santykiai tempti, pavaldu-
mas tampa priverstinis, o tarnyba – nemiela, psichologiškai varginanti. Tai gali sukelti vai-
ri konflikt , drausm s pažeidim . Ir atvirkš iai – abipus  vadovo ir pavaldinio pagarba,
tarpusavio pasitik jimas padalinyje sukuria ger psichologin  klimat . Tokiomis s lygomis
pavaldumas tampa nat raliu, suprantamu dalyku. Visa tai teigiamai veikia karinio dalinio
ar padalinio moralin  b kl  ir kovin parengt [4, 73–104].

Padalinys – tai komanda, o vadas – tos komandos kapitonas. Komandos kapitonas
nestovi nuošalyje, duodamas pastabas, patarimus ar bausdamas. Jis dalyvauja žaidime ska-
tindamas ir dr sindamas kitus savo entuziazmu ir pavyzdžiu. Prireikus vadui dera, vaizdžiai
sakant, nusimesti švark , pasiraitoti rankoves ir pa iam kibti darb . Psichologinis tokio
poelgio poveikis kolektyvui dažniausiai b na labai teigiamas.

Sumanus vadovavimas, geri kari  tarpasmeniniai santykiai labai suartina padalinio
karius, stiprina s moning  drausm  ir kovin parengt . Be to, kariai tampa draugiškesni,
labiau susitelk .

2. Jaunesni j  vad  (seržant , puskarininki ) ir kareivi  bendravimas

Tiesioginiai eilini  kareivi  viršininkai paprastai b na jaunesnieji vadai – puskarinin-
kiai arba seržantai. Nuo jaunesni j  vad  bei eilini kareivi  tarpasmenini  santyki koky-
b s priklauso, koks bus pirmini  kari  grupi  psichologinis mikroklimatas (skyriuose, b -
riuose). Lietuvos Respublikos vidaus reikal  ministerijos (toliau – VRM) I vidaus tarnybos
pulke I. Karužien s, B. Pranevi ien s ir J. Vaitkevi iaus atlikti tyrimai parod , kad b tent
jaunesniesiems vadams ir eiliniams kariams tarpusavyje bendraujant dažnai pasitaiko vai-
ri  statutin s drausm s ir tvarkos pažeidim . Viena svarbiausi  šio reiškinio priežas i  yra
tai, kad tr ksta sumani , gerai parengt , tarnybai atsidavusi , tvirto charakterio, išsilavinu-
si , mokan i  bendrauti ir vadovauti jaunesni j  vad .

Konfliktai tarp jaunesni j  vad  ir eilini  kareivi  kyla ir d l to, kad kai kurie karei-
viai nenori paklusti karinei drausmei, netinkamai elgiasi, o jaunesnieji vadai nesugeba su
tuo tinkamai susidoroti. Jaunesni j  vad  ir eilini kari konfliktai gali tapti nestatutiniais
santykiais (apie juos bus kalbama v liau) [5, 44–52].

Min tieji I. Karužien s ir kit  mokslinink  tyrimai rodo, kad VRM I pulke buvo ir to-
ki puskarininki , kurie ner pestingai atlikdavo tarnybos pareigas, netur jo atsakomyb s
jausmo, išsiskyr  neigiamais charakterio bruožais (nedrausmingumu, šiurkštumu, silpna-
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vališkumu), piktnaudžiavo suteiktais galiojimais, buvo neobjektyv s, šališki, labai stokojo
profesini , psichologijos ir pedagogikos žini , bendravimo g dži . D l ši priežas i kar-
tais tekdavo nušalinti tokius puskarininkius nuo pareig , atimti arba pažeminti j  karinius
laipsnius, skirti jiems vairi drausmini  nuobaud  ir pan. Kitaip sakant, dalis puskarinin-
ki  neišlaik  išbandymo valdžia, nepateisino pasitik jimo. Taip atsitiko tod l, kad buvo 
padaryta kandidat puskarininkius atranka, j  mokymo ir ugdymo klaid  analiz [5, 48].

Tyrimai, atlikti VRM I pulke, parod , kad dažniausiai statutin s drausm s reikala-
vim , išbandymo valdžia neišlaiko tie puskarininkiai, kurie patys labai nor jo jais b ti ir
„ sipraš “ puskarininki kursus, užmaskav  tikruosius savo motyvus – savanaudiškum ,
egoizm , nesveik  valdžios troškim . Tai daugiausia dviveidžiai, šiurkšt s, nes žiningi,
kerštingi, savanaudžiai jaunuoliai. Blogas toki puskarininkiais tapusi jaunuoli  elgesys,
j  nes žiningumas, neteisingumas labiausiai žeidžia kareivius ir dažnai tampa vairi  konf-
likt priežastimi. Netinka b ti vadais ir tie, kurie nekontroliuoja savo alkoholio pom gio,
nepasižymi tvirta valia bei stabilia emocine pusiausvyra. Neretai šie asmenyb s bruožai
išryšk ja po sunki  asmenini  išgyvenim , anks iau patirt  skriaud , psichologini  sukr -
tim  ir traum . Patirtos skriaudos, užgniaužtas pyktis ir pavydas vadu tapusio jaunuolio
elges  kartais pakei ia neatpaž stamai ir trukdo jam tinkamai atlikti tarnybos pareigas.

Gerai atlikti jaunesniojo vado pareigas nesiseka ir tiems, kurie nemoka bendrauti su
kareiviais, neturi vadovavimo g dži . Ypa  jiems sunku tvarkytis su nedrausmingais ir ne-
s žiningais kareiviais – tinginiais, piktavaliais provokatoriais ir panašiais juos. Bendravimo
ir vadovavimo g dži  bei tvirtos valios stokojantiems vadams dažnai nepavyksta taktiškai
suderinti savo reikalavim  ir pagr sto pasipiktinimo, kur  kelia nedrausming  kareivi  el-
gesys. Prasiveržiantis pyktis ir „kerštas“ visiems atstumia karius, ardo draugiškus padalinio
kari  santykius.

Patirtis ir VRM I pulke atlikti sociometriniai tyrimai rodo, kad geriausiai jaunesniojo
vado pareigas atlieka ir tikrais lyderiais tampa stabilios nerv  sistemos, stiprios valios ir
teigiamos vertybin s orientacijos kariai. Tarnybos s km lemia ne tik geras fizinis pasiren-
gimas, bet ir moralios dorovin s nuostatos, intelektas, geras išsilavinimas, ori ir taktiška
laikysena, teisingumo jausmas ir komunikabilumas.

Jaunesniojo vado, kaip ir kiekvieno kario, asmenyb  ir elges  veikia daugelis veiks-
ni : nam  aukl jimas, visuomen s poveikis, draug  nuotaikos ir nuostatos, b rio ir kuopos
vad darbo stilius ir santykiai su jais. Tod l j  atrankos ir tarnybos gerinimo problem  ten-
ka spr sti kaip lygt  su daugybe nežinom j , iš kuri  temperamento tipas ir nerv  sistemos
ypatyb s – tik ledkalnio virš n .

VRM I pulko patirtis rodo, kad pagerinti puskarininki  kokybin  sud t padeda j
rinkimai „iš apa ios“, t. y. kai kandidat puskarininkius atrankoje dalyvauja ir eiliniai
kareiviai – b sim j puskarininki  tarnybos draugai. Atrenkant kandidatus puskarininki
mokykl  atsižvelgiama ir j  nuomon [5, 48].

Neretai eilini  ir puskarininki (seržant ) tarpusavio santykius apsunkina pernelyg
didel pastar j  baim prarasti autoritet  ir pavaldini pagarb . Tod l jie vairiais, kartais 
neleistinais ir netinkamais, b dais siekia save tvirtinti. Kai kurie puskarininkiai su kariais
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bando bendrauti itin oficialiai. D l to tarp j  gali iškilti emocin  siena, darosi sunku ben-
drauti. Pasitaiko, kad puskarininkiai tampa ne tik griežti, bet ir šiurkšt s savo pavaldiniams,
pernelyg dažnai ir griežtai juos baudžia, arba atvirkš iai – tampa labai atlaid s ir nereikl s,
nesugeba pasipriešinti kari  nedrausmingumui, nuolaidžiauja, netgi pataikauja pažeid -
jams, bendrininkauja su jais, slepia j pražangas.

Ir vienu, ir kitu atveju puskarininki  ir kareivi  santykiai pasidaro pain s, d l to gali
b ti padaryta šiurkš i  statutin s drausm s pažeidim . Jeigu vyresnieji vadai laiku neat-
kreipia  tai d mesio, nekontroliuoja puskarininki  veiklos, nepašalina j  darbo klaid ,
puskarininki  vadovaujamuose padaliniuose gali pablog ti psichologinis mikroklimatas,
pašlyti drausm , padid ti tampa bendraujant puskarininkiams ir eiliniams kariams, statu-
tini  reikalavim pažeidim , taip pat tarp eilini kilti vairi  nesusipratim .

Puskarininki  tarnybos klaid  ir bendravimo sunkum  atsiranda d l daugelio prie-
žas i . Profesin s karo tarnybos puskarininki , seržant  ir kareivi  amžius neretai beveik
vienodas, mažai skiriasi j  gyvenimo patirtis. Puskarininkiai kartais ne geresni specialistai
nei eiliniai kareiviai. Be to, j psichologijos ir pedagogikos žinios gana menkos. Tod l daž-
nai jiems b na nelengva rasti tinkam  sprendim , racionaliai išnaudoti statut  teikiamas
galimybes [5, 46–48].

Profesin s karo tarnybos jaunesni j  vad  tarnyba nedaug kuo skiriasi nuo eilini .
Dažniausiai jie b na kartu. Tod l puskarininkius labai veikia kareivi  nuotaikos ir nuomo-
n s. Puskarininki  vaidmenys tarsi ir susidvejina – jie tuo pa iu metu ir kareiviai, ir virši-
ninkai. Ne visi puskarininkiai t  vaidmen prieštaringum  sugeba teisingai suderinti. D l to
jiems sunku išsaugoti autoritet , su pavaldiniais palaikyti tinkamus santykius.

Taigi puskarininki (seržant ) tarnyba gana sunki ir prieštaringa. Tod l vyresnieji va-
dai turi nuolat dom tis j  veikla ir elgsena, teikti jiems visokeriop  metodin pagalb , ne
tik kontroliuoti, bet ir pad ti sitvirtinti, rasti savo viet kari  grup se. Siekiant, kad puska-
rininki  kokybin  sud tis b t  geresn , reikia tobulinti j  atrank , ieškoti tikslesni  ir pa-
tikimesni  atrankos kriterij , gerinti j  rengimo ir ugdymo sistem , tarnybos metu didinti
metodin param .

3. Eilini  kari  tarpusavio santykiai

Eilini kari  tarpusavio santykiai – taip pat gana sud tinga problema, reikalaujanti
nuolatinio vad  d mesio. Geri tarpusavio santykiai daro teigiam tak  elgsenai, m stysenai
ir dorovin ms nuostatoms. Darna ir draugiškumas, grupinis b rio, kuopos, bataliono soli-
darumas lemia ger kari  grupi psichologin  mikroklimat , didina j  sutelktum  ir organi-
zuotum . Kari  tarpasmenini  santyki psichologijos išmanymas padeda vadui spr sti kari
ugdymo, j kolektyv  formavimo, kovinio rengimo, sutelkimo bendrai veiklai problemas.

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad eilini  kari , vienijam  vienodo statuso oficialioje
(formalioje) kari  tarnybin je hierarchijoje, santykiai tur t  b ti geri, draugiški. Deja, taip
yra ne visada. Kartais ir tarp j  tvyro tampa, jie susiskirsto  kelias neformalias, tarpusavyje
prastai sugyvenan ias ar konfliktuojan ias grupes.
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Kaip žinoma, dalis jaunuoli privalom j  karo tarnyb  eina nenoriai, tik d l neiš-
vengiamos b tinyb s. Tod l jie stokoja tarnybin s motyvacijos, nenori paklusti karinei
drausmei. Karo tarnyba jiems yra sunki, tarsi iš šalies primesta pareiga, kurios jie nor t
atsikratyti [5, 44; 6].

Kariniame dalinyje, vienoje vietoje, susirenka daug nepaž stam , skirtingo išsilavini-
mo, vairi  vertybini  orientacij , interes , gabum , temperament  ir charakteri , pom -
gi  bei pro i  jaunuoli . Kiekvienos naujai sudarytos formalios žmoni  grup s strukt ra
b na dar nesusiformavusi, „neišsidalyti“ socialiniai vaidmenys, neaiški status  hierarchija,
kyla vairiausi  adaptacijos sunkum .

Jeigu kariniuose daliniuose ir padaliniuose tarnauja ne vieno šaukimo kariai, atsiranda 
dar ir naujok  bei anks iau tarnyb prad jusi kareivi  adaptacijos, „susigyvenimo“ proble-
ma. Anks iau tarnauti prad j  kariai paprastai vaidina svarbesn  vaidmen  grup je, preten-
duoja  aukštesn  status , nori dominuoti, o neretai ir išnaudoti bei skriausti jaunesniuosius.

Žinoma, nat ralu, kad jie vaidina svarbesn  vaidmen . Tai labiau patyr , gud , geriau pa-
rengti kariai. Tod l ir vadai jais labiau pasitiki, dažniau remiasi. Ta iau ne paslaptis, kad bai-
giantys privalom j karo tarnyb kareiviai kartais nepagr stai pretenduoja kažkoki  išskirti-
n pad t , reikalauja sau vairi privilegij , bando gyventi kit  s skaita, išnaudoti ir skriausti 
jaunesniuosius. Jaunesnieji kariai, ženg  antr j  tarnybos laikotarpio pus , dažniausiai t sia 
savo vyresni j  draug  „tradicijas“, kartoja j  ne tik gerus, bet ir blogus poelgius.

Net ir neseniai susiformavusioje grup je kariai atlieka skirtingas formalias ir nefor-
malias funkcijas, turi nevienod  socialin  status , kuris priklauso nuo j  asmenini  savybi ,
atliekam pareig , kvalifikacijos, išsilavinimo.

Kaip paprastai, didesn se formaliose socialin se strukt rose susiburia nemažai nedi-
deli  neformali  grupi . Taip yra ir kariuomen je. kariniuose daliniuose tarnaujan i ka-
reivi  neformalias mikrogrupes paprastai susiburia panaši  vertybini  orientacij , interes ,
pom gi  ir pro i , dažniausiai vieno šaukimo jaunuoliai, išsirenkantys savo neformalius
lyderius. Tokios grup s daro didel tak karinio vieneto psichologiniam mikroklimatui,
kari  tarpasmeniniams santykiams.

Neformali  grupi  atsiradimas yra nat ralus, neišvengiamas reiškinys. J  vaidmuo
formalioje grup je priklauso nuo to, kokias vertybes jos išpaž sta ir kaip jas bando gyven-
dinti. Yra ir teigiamos orientacijos neformali  grupi . Toki  grupi lyderiais tampa takin-
gesni, aktyvesni, veiklesni, labiau išsilavin , kult ringesni kariai (ne tik eiliniai kariai, bet ir
seržantai, puskarininkiai). Teigiam  grupi  nuostatos ir vertyb s paprastai sutampa su ka-
rini  dalini (padalini ) vadovyb s vertyb mis ir normomis, tod l šios neoficialios grup s
ir ypa  j lyderiai yra aktyv s vadovyb s pagalbininkai, prisideda prie gero formali  grupi
psichologinio mikroklimato k rimo ir palaikymo, karin s drausm s stiprinimo, kovin s pa-
rengties gerinimo. Teigiamos neformalios grup s padeda izoliuoti neigiamas neformalias
grupes, kurios taip pat susidaro kari  grup se, sumažinti j tak [5, 53–62].

Deja, kaip k  tik min jome, kariniuose daliniuose (padaliniuose) formuojasi ne tik
teigiamos, bet ir neigiamos neformalios mikrogrup s. Neretai jos b na aktyvesn s ir takin-
gesn s už teigiamas grupes.  neigiamas grupes buriasi abejotinos moral s, nedrausmingi,
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tvarkos nem gstantys, karo tarnybos sunkum  vengiantys, dominuoti grup je siekiantys
jaunuoliai. Toki  grupi lyderiai paprastai yra šiurkšt s, agresyv s, nori valdyti kitus, išsi-
kovoti sau vairi privilegij  ir lengvat . Tokie „vadukai“, aktyviausi  šalinink palaikomi,
ver ia kitus grup s narius jiems paklusti [5, 45].

Neigiamos neformalios mikrogrup s daro didel  žal  formaliai grupei, nuodija jos
psichologin klimat , iškreipia kari  tarpasmeninius santykius, menkina vad  autoritet ,
gniuždo karinio vieneto moral , mažina jo kovingum . Atsiranda daug galimybi  nestatuti-
niams santykiams, nedrausmingumui, neteisingumui, netgi smurtui ir prievartai bei kitoms
negerov ms ir blogyb ms reikštis.

Kari  tarpasmenini  santyki  daliniuose ir padaliniuose b kl  labai priklauso nuo
vad  geb jimo juos kontroliuoti ir nukreipti reikiama linkme. Vadai privalo nuolat dom tis
eilini  kari  tarpasmeniniais santykiais bei j  santykiais su seržantais ir puskarininkiais,
juos analizuoti ir daryti atitinkamas išvadas. Privalu išmanyti neformali  grupi  susidarymo
ir veikimo mechanizm , visokeriopai palaikyti ir skatinti teigiamas grupes ir j  lyderius, o
neigiamas grupes stengtis diskredituoti (demaskuoti), išardyti, neutralizuoti j  poveik , kad
jos negriaut  formali kari  grupi  iš vidaus.

4. Nestatutiniai santykiai

Atkurtoje Lietuvos kariuomen je pasitaiko ir nestatutini  santyki  arba, kitaip sakant,
vairiausi  statutin s drausm s ir tvarkos pažeidim , agresyvumo, prievartos, smurto pro-

tr ki , nusižengim  kariniam pavaldumui ir kario garbei, metan i  šeš l  geram Lietuvos
kariuomen s vardui, kenkian i jos vaizdžiui.

Nestatutiniai santykiai SSRS kariuomen je. Gerai žinoma, kad nestatutiniai santykiai
(rus. k. – ,,dedovš ina“) buvo pla iai išsikeroj  Soviet  S jungos kariuomen je. Galima
sakyti, kad nestatutiniai santykiai – sovietin s kariuomen s palikimas. Kaip teigia tyr jai,
SSRS kariuomen je jie m plisti 6-ojo dešimtme io viduryje. Žinoma, ir anks iau pasi-
taikydavo panašaus elgesio atvej , ta iau jie tada dar nebuvo taip paplit , kad apie juos
b t  galima kalb ti kaip apie kariuomen s gyvenimo reiškin . Nestatutini  santyki , kaip
socialinio reiškinio, atsiradimo priežastis kai kurie rus  sociologai ir psichologai sieja su
amnestija, kuri buvo paskelbta po J. Stalino mirties 1953 m. Po jos  kariuomen  imta šaukti
ir amnestuotus jaunuolius, t. y. buvusius kalinius. Tai negal jo nepadaryti takos ir kari
tarpasmeniniams santykiams [7].

To laikotarpio kari konflikt  analiz  rodo, kad kareivin se, panašiai kaip ir kal jimuo-
se, imta reikalauti, kad jaunesnieji, silpnesnieji paklust  stipresniesiems. Ilgiau tarnav , sti-
presni, šiurkštesni, ž lesni jaunuoliai m  išnaudoti jaunesnius, silpnesnius, prie aplinkos
dar nepritapusius karius, j  s skaita stengtis susikurti vadinam j  „kareivini komfort “.

Tuomet  sovietin s kariuomen s kari  ugdymo sistema nebuvo pasirengusi pasiprie-
šinti kariuomen perkeltiems kalini  elgesio pro iams, netgi nekreip  reikiamo d mesio
 š  reiškin . Jaunesnieji kariuomen s vadai nebuvo suinteresuoti, veng  savo viršininkams

atskleisti kari  tarpasmenini  santyki  pažeidimus, nes už tai kaip tik jiems (t. y. jaunesnie-
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siems vadams) ir gr s  drausmin s ir kitokios nuobaudos, gal jusios neigiamai paveikti j
profesin karjer .

Kari  grup se, kuriose b na nestatutini  santyki , paprastai egzistuoja neformalios,
kartais gal ir nepastebimos grup s, kurioms b dinga iškreipta moral s samprata, išanks-
tin s nuostatos bei elgesio normos, nesutampan ios su oficialiosiomis, d l to jos konflik-
tuoja. Dažniausiai šias grupes sudaro ankstesnio šaukimo, ilgiau tarnav , fiziškai stipr s,
agresyv s, ž l s jaunuoliai. Jie reikalauja, kad naujokai gyvent pagal tam tikras „seni “
(t. y. ilgiau tarnavusi  kari ) nustatytas nerašytas taisykles, visiškai jiems paklust , vykdyt
visus j  reikalavimus.

Sovietin je kariuomen je „seniai“ reikalaudavo, kad naujokai už juos dirbt vairius 
„nešvarius“ darbus, susijusius su kareivini  bei kari  miestelio teritorijos tvarkymu ir va-
lymu, drabuži  skalbimu, karin s technikos prieži ra, atimin davo iš jaunesniojo šaukimo 
kari  geresn  maist , naujus, švarius drabužius, uniformas ir kitus daiktus. Jauni kareiviai, 
išdr sdav pasipriešinti neformali  grupi  ar vyresni j  kareivi priespaudai ir diktatui, pa-
tirdavo didel  moralin  ir psichologin  spaudim , vairius grasinimus, o kartais net ir fizin
smurt . Jie b davo boikotuojami, izoliuojami, pravardžiuojami, išjuokiami ir niekinami. Jei-
gu skriaudžiamasis išdr sdavo ieškoti teisyb s, sk stis, kreiptis karininkus, jis „seni “ ar 
neformaliosios grup s b davo vadinamas skundiku („stuka iumi“, lietuviškai – „geniu“), o 
skundikas tam tikrai jaunimo kategorijai yra pats blogiausias, neken iamiausias žmogus [8].

Pavojus užsitraukti skundiko vard  tarsi Damoklo kardas kybodavo virš t , kurie nor -
t  sk stis, ieškoti teisingumo ar karinink  užtarimo. Tod l daugelis skriaudžiam j  tyl da-
vo, vengdavo viešai kalb ti apie patiriamas skriaudas, nes bijodavo ne tik pelnyti „skundiko
šlov “, bet ir patirti solidarios neformalios grup s sankcijas. Ši aplinkyb , kaip ir neformali
grupi  solidarumas, labiausiai ir trukd  iškelti viešumon netinkamus kari  tarpasmeninius
santykius ir su jais kovoti. Suprantama, atvirai apie tai rašyti, kalb ti negal jo ir tuomet
griežtai valdžios kontroliuojama ir cenz ruojama žiniasklaida, nes tai b t  interpretuoja-
ma kaip sovietin s kariuomen s „juodinimas“.

Nestatutinius santykius palaikan i  neformali  grupi  bei ankstesnio šaukimo kari
spaudimas jaunesniems ir silpnesniems, j  niekinimas, moralinis ir fizinis terorizavimas
kartais pasiekdavo tok  lyg , kad kai kurie jaunuoliai neištverdavo spaudimo ir, nerasdami
kitos išeities, savavališkai pasitraukdavo iš karinio dalinio, susižalodavo (jei j  dar neb da-
vo sužaloj  smurtininkai), o kartais – net ir nusižudydavo [7; 9].

Sovietin je kariuomen je egzistavo vairi  šaukim kari  status hierarchija. Skirting
šaukim kariai tur jo skirtingus „vardus“, prival jo prisiimti tam tikrus vaidmenis. Labiau-
siai buvo žeminami ir skriaudžiami jauniausieji, pirm pusmet  tarnaujantys šauktiniai. Jie
prival jo atlikti visus „neprestižinius“, sunkiausius ir nešvariausius, darbus. Antr j pusmet
tarnaujantieji tur jo ne tik neprieštarauti, bet ir tyliai pritarti šioms „žaidimo taisykl ms“.
O tre i j pusmet privalom j karo tarnyb  atliekantys kariai jau buvo aktyv s paskutin ,
ketvirt j , pusmet  tarnaujan i j , vadinam j  „died “, valios vykdytojai. Patys „diedai“ 
naudojosi visomis jiems „teis tai“ priklausan iomis privilegijomis, gal jo m gautis nesta-
tutini  santyki  vaisiais.
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Skirting  šaukim  karius, taip pat ir seržantus, buvo galima atpažinti ne tik iš j  elgse-
nos, bet ir iš aprangos, uniformos d v jimo b do. Jie susigalvodavo vairi jos pagražinim ,
pataisym , versdavo naujokus tuos „patobulinimus“ atlikti. „Seniai“ nešiodavo nusmukus ,
laisvai užsegt dirž , vaikš iodavo neužsiseg  apykakl s, m v jo susiaurintomis keln mis,
av jo kitokiais negu jaunesnieji kareiviai batais ir pan. Vis  ši priemoni  tikslas – tvirtinti
kareivi  ir seržant diferenciacij , pabr žti skirting j  status  grup je, nuolat priminti v -
lesnio šaukimo kariams j  viet  ir vaidmen  b ryje bei tarpasmenini  santyki  strukt roje.

Sena tiesa – jeigu tam tikra santyki  tarp žmoni  sistema egzistuoja ilgesn  laik , ji
pamažu tampa tradicin . Kaip tik taip ir atsitiko sovietin je kariuomen je. D l ilgus me-
tus trukusio nestatutini  santyki  ignoravimo, nuolatinio realios pad ties gražinimo, reali
problem  nutyl jimo, ypa  vadinamojo s stingio (t. y. daugiausia L. Brežnevo valdymo)
metais, nestatutiniai santykiai Soviet  S jungos kariuomen je pla iai paplito ir sitvirtino.

Nors oficialiu lygiu problema buvo nutylima, ta iau kalbos apie kariuomen je sigal -
jusi  „tvark “ sklido toli už kareivini  sien , tod l apie tai buvo žinoma šauktiniams ir j
t vams. D l to susidar  tam tikra nuostata: neretai šauktiniai iš anksto pasirengdavo susi-
taikyti su nestatutiniais santykiais, kur vyrauja stipresni j  bei anks iau tarnauti prad jusi
kari  „teis “, o jaunesnieji ir silpnesnieji yra skriaudžiami ir žeminami. Nemažai b sim j
kari  buvo nusiteik palikti visk  taip, kaip yra. J  nuomone, tarnybos pradžioje teks kur
laik pavargti, pakent ti, o po to bus galima elgtis taip, kaip elg si ankstesnio šaukimo
kariai. Atsiras galimyb palengvinti tarnyb kit  s skaita, tur ti vairi lengvat  ir privile-
gij , net rinkti iš jaunesni j pinigines duokles. Skriaudžiant kitus, bus galima pakelti savo
status  grup je ir kompensuoti skriaudas, patirtas tarnybos pradžioje.

Daugelis taip m stan i  jaunuoli  dar prieš tarnyb  kariuomen je panašiai bendravo
profesinio rengimo mokyklose bei vairiose neformaliose jaunimo grup se. Civiliniame gy-
venime prast  bendravimo b d  jie tiesiog „perkeldavo“ ir kareivines.

Nuo Soviet  S jungos kariuomen je kerojusio moralinio ir fizinio smurto kent jo ir
Lietuvos jaunuoliai, priverstinai šaukiami atlikti karo prievol s okupant  ginkluotosiose
paj gose. Kiek j  buvo nužudyta, morališkai ir fiziškai suluošinta, kol kas pasakyti negali-
ma, nes toki duomen  nesurinkta. Nemažai medžiagos apie jaunuoli  iš Lietuvos patirtas
kan ias Soviet  S jungos kariuomen je pateikiama R. Balynien s ir A. Buškevi ien s gana
dideliame keli dali  straipsnyje, kur  2002 m. išspausdino laikraštis ,,XXI amžius“ [9].

Nestatutini  santyki  apraiškos Lietuvos kariuomen je ir kova su jomis. Kad sovietinis
palikimas – nestatutiniai santykiai – pasireišk  ir po Nepriklausomyb s atgavimo atsik -
rusioje Lietuvos kariuomen je, neneigia ir Krašto apsaugos ministerijos bei kariuomen s
vadovyb , patvirtina straipsniai periodin je spaudoje, J. Vaitkevi iaus, I. Karužien s ir B.
Pranevi ien s tyrimai, atlikti Lietuvos Respublikos VRM I vidaus tarnybos pulke.

Tiesa, Krašto apsaugos ministerijos, kariuomen s vadovyb s bei daugelio karini  da-
lini  ir padalini  vad pastangomis pastaraisiais metais vairi  nusižengim  ir nusikaltim
Lietuvos kariuomen je maž ja, moralinis psichologinis klimatas ger ja. Lietuvos kariuo-
men s vadas gen. mjr. Valdas Tutkus 2004 m. gruodžio 12 d. interviu laikraš iui ,,Kauno
diena“ teigia, kad ,, tokio reiškinio kaip nestatutiniai santykiai Lietuvos kariuomen je be-
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veik neliko“. Tiesa, jis pripaž sta, kad kariuomen je, kur kartu gyvena daug jaun  žmoni ,
pasitaiko vairi konflikt , girtavimo, narkotik  vartojimo atvej , muštyni . Tokie dalykai,
anot generolo, deja, neišvengiami [27]. Tai patvirtina periodin s spaudos publikacijos, neri-
m keliantys statistiniai duomenys apie vairius drausm s, statutin s tvarkos pažeidimus ir
nusikaltimus, ypa  ankstesni  met . Antai 1997 m. Lietuvos kariuomen je padaryta 4 617
statutin s tvarkos ir drausm s pažeidim  ir 57 nusikaltimai. Apytiksliais duomenimis, kas-
met Lietuvos kariuomen je vidutiniškai iškeliama apie 40 baudžiam j  byl ( skaitant vis
r ši  baudžiam sias veikas, padarytas privalomosios tarnybos kari ). 1997 m., skai iuojant
10 t kst. gyventoj , buvo padaryta 80 nusikaltim , o Lietuvos kariuomen je, skai iuojant 10
t kst. kari , – 57 nusikaltimai. Tod l, vertinus kriminogenin  b kl  visos valstyb s mastu ir
atsižvelgiant  tai, kad kariuomen je tarnauja pati judriausia ir energingiausia visuomen s
dalis, šie duomenys leidžia tvirtinti, kad situacija kariuomen je šiuo poži riu buvo geresn .
Taip pa iais 1997 m. užfiksuotas 101 nusižengimas, susij s su privalomosios tarnybos kari
tarpasmenini  santyki  taisykli pažeidimais, iškeltos 9 baudžiamosios bylos, nuteista 15
kari [10]. 2005 m. duomenimis, d l neleistino elgesio su kitais kariais kasmet atliekama
10–15 tarnybini patikrinim [28]. 2005 m. nestatutini  santyki  apraiškas Generolo Ro-
mualdo Giedrai io artilerijos batalione tyr  Seimo kontrolierius Romas Valentukevi ius ir 
Karo policija [28]. Už smurtinius veiksmus tarnybos draug  atžvilgiu 2004 m. buvo nuteisti
3 Karin se j r paj gose tarnav  kariai. Už neleistin  elges  su pavaldiniais teisme atsid r
ir 2 Karaliaus Mindaugo motorizuotojo p stinink  bataliono kari  byla [31 ].

Vienareikšmiškai atsakyti  klausim , kokios vadinam j  nestatutini  santyki , t. y.
agresyvumo, prievartos ir smurto protr ki , priežastys Lietuvos kariuomen je nelengva.
Aišku, kad tai – ne tik kariuomen s, bet ir visos visuomen s problema, nes kariuomen  yra
visuomen s dalis. Jeigu pastarojo dešimtme io m s  visuomen s b t  bandytume apib -
dinti pagal tai, kas jos gyvenime buvo labiausiai pastebima, daugiausia tur tume vartoti nei-
giamus epitetus. Tai – nestabili ekonomin pad tis, politin  destrukcija, pasitik jimo kriz ,
socialin  nelygyb  ir neteisyb , gr sminga kriminogenin  situacija, pasireiškianti nusikals-
tamumo did jimu, ypa  jaunimo, socialin patologija, dvasini  vertybi  devalvacija. Dalis
visuomen s, taip pat ir jaunimo, nesiskaito su etin mis ir teis s normomis, yra labai ego-
centriška, nihilistiškai vertina savo pareigas valstybei ir tautai. Visos šios neigiamos nuosta-
tos, vertybin s orientacijos ir tendencijos pasireiškia ir kariuomen je [11, 10, 70–84].

Pad t dar labiau sunkina tai, kad pastaruoju metu d l neigiamo žiniasklaidos povei-
kio, komercin s reklamos ir kit priežas i  suveš jo jaunimo vartotojiškumas, materialini
g rybi  garbinimas, egoizmas, net j gos kultas, sunyko dvasin s vertyb s. Visa tai gimdo ci-
nizm , brutalum , padid jus  impulsyvum , vis labiau imama nepaisyti socialinio gyvenimo
norm . Nemaž tak jaunimo socializacijai daro neigiam  vertybini  orientacij  nefor-
malios grup s ir netgi nusikalt li  grupuot s. Skurdžios nemažos jaunimo dalies vertyb s,
prieštaringas j pob dis, statistiškai reikšmingu mastu plintan ios vairios blogyb s ne tik
silpnina tautini  ir pilietini  nuostat pl tr , bet ir propaguoja naujas destruktyvaus socia-
linio elgesio formas [11, 114–118].

Kaip žinoma, Lietuvoje daug karo tarnybai tinkam jaunuoli d l vairiausi prie-
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žas i  (kariuomen s mažumo, jai skiriam  l š , patalp  stokos, nenoro tarnauti ir kit )
išvengia tarnybos. D l min t priežas i  valstyb  1999 m. karo tarnyb  gal jo pašaukti tik
vien  iš keturi  šauktini [12]. Daugiau kaip 40 proc. šaukiamojo amžiaus jaunuoli pripa-
ž stami netinkamais arba tik iš dalies tinkamais tarnauti d l sveikatos sutrikim  (2000 m.
duomenys). 2000 m. skelbtais Lietuvos kariuomen s rezervo kari  asociacijos duomenimis,
Lietuvoje buvo apie 97 t kst. 19–26 m. jaunuoli , kurie pagal Karo prievol s statym  ga-
l jo b ti pašaukti atlikti pradin s privalomosios karo tarnybos [13]. Iš to skai iaus visiškai
tinkamais tarnauti buvo pripažinti tik 20 t kst. jaunuoli . Apie 30 t kst. šauktini  negal jo
tarnauti d l sveikatos sutrikim , 24 t kst. – d l to, kad mok si. Dar apie 7 t kst. jaunuoli
tarnyba buvo atid ta d l šeimynini  aplinkybi . 4 t kst. negal jo b ti šaukiami d l teistu-
mo. 12 t kst. šauktini  tiko tarnauti tik iš dalies (ribotai tarnybai) d l silpnos sveikatos.
Per vienuolika Nepriklausomyb s met (1991–2001)  Lietuvos kariuomen  buvo pašaukta
apie 55 t kst. jaunuoli , t. y. vidutiniškai po 5 t kst. per metus (pradin  privalomoji karo
tarnyba trunka vienus metus). 2000–2002 m. atlikti privalomosios karo tarnybos kasmet
buvo pašaukiama apie 6 t kst. jaunuoli , nors tinkamais tarnauti pripažinta apie 13 t kst.
[14]. Vis daugiau kariuomen je tarnaujant profesional , šauktini  ir toliau maž ja. 2006
m. buvo numatyta pašaukti 3 210 prievolinink , o iki 2008 m. šauktini  skai i  sumažinti
iki 2 000, ta iau visiškai j  atsisakyti neketinama, nes, pasak Lietuvos kariuomen s vado
gen. mjr. V. Tutkaus, šauktiniai padeda išvengti profesionaliosios kariuomen s uždarumo,
palakyti gyvus kariuomen s ir visuomen s ryšius [29, 30].

Nemažai šauktini  kareiviais tampa nenoriai, tik d l neišvengiamos b tinyb s (nepa-
vyko simuliuoti ligos, išsipirkti ar kitaip „išsisukti“). Lietuvos Respublikos VRM I vidaus
tarnybos pulke atlikt  tyrim duomenimis, tik apie 30 proc. pašaukt  tarnauti šiame pulke
tur jo teigiam  nuomon  apie kariuomen  ir karo tarnyb . Dar maždaug tre dalis šio pulko
kari  buvo tarsi ir neutral s, o likusieji tur jo gana aiški  neigiam  nuostat , kuri  išreiš-
k  vertindami ne tik kariuomen , bet ir policij , kitas teis tvarkos institucijas bei valstyb s
politik  apskritai [5, 45]. 1999 m. spalio 11 d. ,,Eltos“ pranešime apie Lietuvos Respublikos
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pos d  sakoma, kad per devynis 1999 m.
m nesius  medicinos ir naujok  šaukimo komisijas atvyko tik 48 proc. kviest  šauktini .
1998 m. policijos komisariatus buvo kreiptasi prašant surasti ir atvesdinti  šaukimo komi-
sijas 7,7 t kst. jaunuoli , bet buvo atvesdinta tik 2 t kst. D l karo tarnybos vengimo admi-
nistracin mis baudomis tais pa iais metais buvo nubausta 5,8 t kst. jaunuoli , bet dauguma
jas atsisak  mok ti. Antstoli  kontoros išieškojo tik 757 baudas, arba 13 proc. Prokurat rai
buvo pateikta medžiaga d l to, kad turi b ti iškelta 31 baudžiamoji byla d l vengimo atlik-
ti karo tarnyb . Buvo iškelta 14 byl , o nuteisti tik 4 jaunuoliai. Taigi karo prievolinink
apskait  ir naujok  šaukim  vykdan ioms tarnyboms tr ko teis tvarkos ir teis saugos ins-
titucij  paramos. Nepatikimai dirbo ir tuo metu (1999 m.) veikusios Šauktini  medicinin s
ekspertiz s komisijos (ŠMEK), kuri  buvo net 51 ir kurias sudar  civiliai gydytojai, dirb
vairiose sveikatos prieži ros staigose. Tod l  kariuomen  neretai patekdavo jaunuoli , tu-

rin i vairi  sveikatos sutrikim , be to, sveikas šauktinis nesunkiai gal jo gauti medicinin
pažym , rodan i , kad negali tarnauti d l sveikatos sutrikim . Išvengti vairi  nesklandu-
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m , susijusi  su jaunuoli  šaukimu pradin privalom j  karo tarnyb , padeda keturi Karo 
prievol s centrai ir juose veikian ios kompetenting  gydytoj komisijos, griežtinama atsako-
myb  už vengim  atlikti karo prievol . Šie centrai steigti Kaune, Klaip doje, Panev žyje ir 
Vilniuje [6]. Jiems prad jus dirbti, pasidar  sunkiau simuliuoti nesamas ligas. Bet tinkamais
privalomajai karo tarnybai pripaž stama dar mažiau jaunuoli  negu iki tol. Antai 2005 m. 
min t karo prievol s centr  medicinos komisijose buvo patikrinta 10,5 t kst. šaukiamojo
amžiaus jaunuoli . Iš j  tinkamais tarnauti buvo pripažinta 4,5 t kst., arba 43 proc., taigi dar
mažiau negu 2000 m. [ 29 ]

Pastaraisiais metais jaunuoli  motyvacija tarnauti kariuomen je sustipr jo. Dažnas jau-
nuolis, atitarnav s pradin s privalomosios karo tarnybos laik , nor t pasilikti kariuome-
n je ir t sti tarnyb , tik jau kaip profesin s tarnybos karys. 2002 m. Lietuvos kariuomen je
prad ti sociologiniai tyrimai, kuri  tikslas – tirti kari  vertybines nuostatas ir psichologines
b senas, j poži r privalom j  ir profesin karo tarnyb , drausm s pažeidim  bei nestatu-
tini  santyki priežastis. Tikimasi, kad sociologin s apklausos ir tyrimai pad s geriau pažinti
šauktinius, spr sti j problemas, stiprinti kari  tarnybin  motyvacij  ir drausm [15].

Dar viena Lietuvos kariuomen s problema – palyginti prastas daugelio šaukiamojo
amžiaus jaunuoli  išsilavinimas. Aukštesnio išsilavinimo vaikinams dažniau vairiais b dais
pavyksta išvengti tarnybos. Antai 1996 m. net 79 proc. pašaukt  tarnauti krašto apsaugos
sistem  netur jo vidurinio išsilavinimo (  VRM I pulk  – net 81 proc.). 1999 m. privalom j
krašto apsaugos tarnyb  atliko 23 jaunuoliai, turintys aukšt j  išsilavinim . 2002 m. duome-
nimis, apie 33 proc. šauktini  buvo gij  vidurin  išsilavinim , nebaigusi  vidurin s moky-
klos buvo 65 proc. Pasitaik  ir toki , kuri  išsilavinimas – 6–7 klas s. Pastaraisiais metais 
pad tis ger ja. 2005 m. vidurin  išsilavinim  buvo gij  63,3 proc., o pagrindin  – 34,5 proc.
šauktini . Ta iau ir dabar viena iš dažnesni  šauktiniams tarnauti trukdan i kli i  – ne-
pakankamas išsilavinimas ir intelektas [29]. D l šauktini  žemo išsilavinimo kariuomen
kartais vadinama ,,beraš i  armija“. Bet ar d l to kalta kariuomen ? Atvirkš iai – kariuo-
men priversta taisyti kit  valstyb s institucij  – pirmiausia Švietimo ir mokslo ministerijos,
taip pat Sveikatos apsaugos ministerijos – klaidas, mokyti ir gydyti šauktinius. Demokra-
tin je valstyb je ne tik kariuomen , bet ir visuomen  turi b ti suinteresuota, kad pašaukti
atlikti privalomosios karo tarnybos jaunuoliai b t  tinkami, gerai parengti [16].

Nemažai privalomosios karo tarnybos kari priklauso socialiai neapsaugot  žmoni  gru-
pei – jie kil  iš nepiln , asociali  ar vargingai gyvenan i  šeim , kuriose tr ko ne tik materi-
alini g rybi , bet ir darnos, meil s, švelnumo, šilumos. B dami menko išsilavinimo, netur -
dami specialyb s jaunuoliai jau iasi silpni ir darbo rinkoje, neužtikrinti d l savo ateities.

Lietuvos Respublikos karo prievol s statymas draudžia privalom j karo tarnyb
šaukti asmenis, nuteistus už sunk  nusikaltim [17, 134]. Ta iau toki jaunuoli  Lietuvos 
kariuomen je pasitaiko. Naujok  šaukimo komisijoje dirbantys policijos komisariat  atsto-
vai ne visada laiku išsiaiškina, kad šauktinis buvo teistas ar jam buvo iškelta baudžiamoji
byla. Antai 1998 m. atlikus tyrim  Motorizuotosios p stinink  brigados „Geležinis Vilkas“ 
Panev žio batalione nustatyta, kad iš 313 šiame batalione tarnavusi  šauktini  33 kariams
iki pašaukiant juos  karo tarnyb  buvo iškeltos baudžiamosios bylos ir jie buvo nuteisti.
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VRM I pulke atlikt  tyrim  duomenimis, 1993–1996 m. min tame pulke tarnavo apie 5–7
proc. kari , tur jusi koki  nors ryši  su kriminaliniu pasauliu. Anot I. Karužien s, naujo-
kai kartais atvirai prisipaž sta neken iantys „ment “ (t. y. policinink ), nes, j  nuomone,
jie buvo nekaltai „ kliuv “.

Neretai teisti ar nusikalt  jaunuoliai bando nusl pti šiuos savo biografijos faktus, o pa-
tek kariuomen  tikisi išvengti bausm s. Nemaloni staigmena – šaukimas  teism  ar pro-
kurat r  – juos užklumpa jau tarnaujant. Daugiausia tokie jaunuoliai priklauso min tajai
neigiam  nuostat  kariuomen s ir kit  valstyb s institucij  atžvilgiu turin iai kari  grupei.

Jaunuoliai, iki šaukimo privalom j karo tarnyb  tur j  ryši  su kriminaliniu pasau-
liu, daro labai neigiam tak  kitiems kariams. Jie dažniausiai asocialiai elgiasi, nepaiso
bendr  visuomen s gyvenimo norm , o tardymo izoliatoriaus ar kal jimo kameros patir-
tis jiems taikomas aukl jimo priemones ir drausmines nuobaudas padaro neveiksmingas.
Šauktini  kontrol s sistema, prad jusi veikti 1999 m. pabaigoje, tikimasi, leis išvengti atve-
j , kai  kariuomen pašaukiami asmenys, kuri praeitis kriminalin [5, 10, 45].

Analizuojant gilumines vadinam j  nestatutini  santyki priežastis, negalima nepa-
min ti jaunimo brendimo, socializacijos problem . Psichologai ir sociologai teigia, kad per
kelet pastar j dešimtme i  toliau ryšk jo disproporcija tarp jaunimo fiziologinio ir soci-
alinio bei psichologinio brendimo. Fiziologinis brendimas spart ja, vis jaunesnio amžiaus
jaunuoliai fiziškai subr sta, o j  socializacijos procesas daug l tesnis, ilgiau trunka. D l to
maž ja fiziškai jau subrendusi jaunuoli  geb jimas kontroliuoti savo socialin  elges , prisi-
taikyti prie visuomen s gyvenimo norm , tarnybos kariuomen je reikalavim .

Šveicarijos kariuomen s pedagogai R. Štaigeris (Steiger) ir U. Cvygartas (Zwygart)
teigia, kad dauguma šaukiamojo amžiaus jaunuoli  ir jaun  kari  išgyvena dvigub  arba
trigub  pereinam j  faz : jaunuoliai tampa vyrais, vyrai – kariais, kai kurie kariai (pavaldi-
niai) – viršininkais [3, 27].

Prad dami karo tarnyb  dauguma jaunuoli  išgyvena pereinam j  faz  – tampa vyrais.
Fiziškai jie jau subrend , suaug , bet psichiškai dar br sta, ne visada gali elgtis kaip suau-
gusieji. Tod l vadas dažnai negali jais pasikliauti, garantuoti, kad jauni kariai visada jaus
atsakomyb , elgsis apgalvotai, teisingai vertins savo galimybes. Neretai tenka susidurti su
nepastoviais, save pervertinan iais arba baimingai sav s ne vertinan iais jaunuoliais. Civi-
lin je srityje pereinamoji faz  iš jaunuolio  vyr dažniausiai n ra labai svarbi. Bet, patekus
 kariuomen , ji gali sukelti daugiau sunkum , nes psichinio brendimo pereinamoji faz

sutampa su staigiu civilinio gyvenimo pasikeitimu karin .
Kai kuriems šiuolaikiniams jaunuoliams karo tarnyba atrodo kaip gyvenim  sunki-

nanti situacija. Jie išaukl ti taip, kad pareig  vykdyti kiekvien  reikalavim  supranta kaip
prievart , kiekvien pasiaukojimo apraišk  – kaip sav s atsižad jim , kiekvien  vadovavi-
mo b d  – kaip manipuliacij . Jaunuoliams, kurie nuo maž  dien  veng  sunkum , buvo
viskuo apr pinti, globojami, tarnyba kariuomen je gali pasirodyti per sunki, kelti baim
d l iki šiol nepatirto ar mažai patirto asmenin s laisv s, individualyb s ribojimo, gr smin-
go viršinink  autoriteto, d l nenoro jiems paklusti, b ti drausmingiems, klusniai vykdyti
vad  nurodymus.
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Tarnyba kariuomen je daugeliui jaunuoli  atrodo kaip išš kis. Sustipr ja tampa tarp
noro save išreikšti ir b tinyb s save veikti. Kai kuriems asmenims ši tampa yra per sun-
ki, beveik nepakeliama. Naujokai paprastai nelengvai pripranta prie naujos aplinkos, as-
menin s laisv s apribojim , griežtos drausm s, ilgisi nam , artim j , draug . Juos slegia
nuog stavimai d l prarasto darbo, neuždirbt pinig , neaiški  galimybi po karo tarnybos
sidarbinti toje pa ioje darboviet je. Ypa daug r pes i  turi ved , savo šeimas jau suk r ,

kariai. Kari  spaudoje rašoma, kad didžiausias kareivio noras – kuo dažniau parvažiuo-
ti namo. Ta iau pasidžiaugti laisve savaitgalio neužtenka. Tod l kariai gana dažnai laiku 
negr žta dalinius. Neretai, parvažiav  namus, ima girtauti ir d l to nesp ja laiku gr žti.
Per devynis 2001 m. m nesius iš privalomosios karo tarnybos buvo pasišalin  313 kari .
Dažniausiai taip atsitiko – 121 kart  – d l girtavimo. 21 kart kariai savavališkai pasišalino
iš tarnybos d l noro šv sti su draugais, 20 kart  – d l nenoro tarnauti, 18 kart  – nor da-
mi pails ti. Šie faktai rodo, kad kai kurie uniformuoti jaunuoliai (kariai) ne tik nepaj gia
veikti potraukio prie alkoholio, bet ir stokoja ištverm s, pareigingumo, atsakomyb s, yra

nedrausmingi [18].
Kelia r pest dar viena problema – narkotik  vartojimas. 2001 m. Lietuvos kariuo-

men je atlikus tyrim d l narkotik  vartojimo, nustatyta, kad beveik 200 kari  yra vartoj
narkotines medžiagas. Tiesa, tyrim  atlikusi  specialist  vertinimu, narkotik  vartojimo
atvejai buvo epizodiniai, o j  kiekiai – maži. Tod l narkomanijos problema kariuomen je
šiuo metu n ra aktuali. Ta iau ir toliau b tina r pintis prevencijos programos rengimu, 
narkotik  vartojimo priežas i  tyrimais [19].

Nereikia manyti, kad visi sveiki karo prievolininkai yra tinkami karo tarnybai, o visi
tinkami karo tarnybai asmenys – kovinei veiklai, ypa  šiuolaikiniam m šiui, kuris reika-
lauja itin didel s psichin s ištverm s. Tad vis aktualesn  tampa kari  atrankos problema.
R. Štaigeris ir U. Cvygartas teigia, kad asmuo tinkamas karo tarnybai, jei yra: 1) inteligen-
tiškas ir išsiaukl j s (negalintis m styti, neturintis mokyklinio išsilavinimo, negali toliau
mokytis); 2) emociškai stabilus ir brandus (pirmiausia kalbama apie jausm  stabilum );
3) komunikabilus (geb jimas bendrauti su draugais ir viršininkais – kiekvieno kario, kartu
ir padalinio, pagrindin  s kmingos veiklos s lyga). Visos šios savyb s b tinos. Jei vienos 
iš j  tr ksta, asmuo negali tapti kariu. Nei treniruot s, nei prievarta iš esm s nieko negali 
pakeisti. Duomenys rodo, kad ne tik Lietuvoje daug ja karo tarnybai d l fizin s ir ypa
psichin s sveikatos sutrikim  netinkam  jaunuoli . Tai lemia ydingas gyvenimo b das, vis 
did jantis jo tempas, tampa, per daugel  met  nusistov jusi  socialinio elgesio norm  ne-
paisymas šeimose ir jaunimo grup se (girtavimas, narkomanija, toksikomanija, seksualinis
palaidumas), šeimos, kaip pagrindin s visuomen s gyvastingumo institucijos, nykimas ir
kita. Pavyzdžiui, Šveicarijos ginkluotosiose paj gose atleist  nuo karo tarnybos d l psichi-
kos sutrikim  skai ius nuo 1975 iki 1993 m. beveik padvigub jo (nuo 585 iki 1063). 1999 
m. d l sveikatos sutrikim  iš Lietuvos kariuomen s buvo atleista 310 jaunuoli , iš j  net
55 proc. – d l psichikos problem . Lietuvos kariuomen je kasmet apie 150 jaunuoli  at-
leidžiama nuo tarnybos d l psichikos sutrikim . Tiesa, dalis karo tarnybos vengian i j
simuliuoja psichikos ligas ar imituoja bandym  nusižudyti. Tod l b tina gerinti šauktini
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psichin s sveikatos kontrol [3, 51–52; 20]. Tai ir daroma steigus karo prievol s centrus.
Iškreiptos kai kuri jaunuoli  vertyb s, neigiamas poži ris karo tarnyb , pareig ,

drausm , tarnybin s motyvacijos, pilietin s brandos, bendravimo kult ros stoka, pereina-
mojo laikotarpio psichologiniai sunkumai, menkas išsilavinimas ir kitos priežastys karo tar-
nybos metu gali sukelti daugel  neigiam  reiškini  (drausm s pažeidim , adaptacijos bei
bendravimo sunkum , tarpasmenini  konflikt , padaroma), kuri  dal  s lygiškai galime
vadinti nestatutiniais santykiais.

Kartais jie gauna ypa pavojing  ir atstumiant pavidal , pasireiškia agresyvumu, prie-
varta, kari  tarpusavio smurtu. Psichologai nurodo daugel jaunimo agresyvumo priežas-
i . Vieni pabr žia, kad agresyvum  lemia gimtos asmenyb s savyb s, kiti tvirtina, kad

agresyvaus elgesio išmokstama, jei asmenyb s socializacij  veikia neigiami veiksniai, asoci-
alus kit  žmoni  elgesys. Ir viena, ir kita teorija remiasi savais argumentais. Agresyvumo ir
prievartos tarpasmeniniuose santykiuose apraiškos yra susijusios su instinktyvi ja žmogaus
prigimties dalimi – prievartos, griovimo instinktais, taip pat su anks iau (pavyzdžiui, vaikys-
t je) patirtomis skriaudomis, nes km mis, užgniaužtu pyk iu ir pavydu, grei iau prasiver-
žian iu padid jus psichinei tampai.

Netinkamai, asocialiai elgiamasi ir d l vairi  socializacijos tr kum  arba tiesioginio
desocializacijos poveikio. Vykstant desocializacijai, asmenyb perima asocialaus elgesio
normas ir vertybes, ima tenkinti savo poreikius socialiai nepriimtinais b dais, ignoruoja
social  aplinkos poveik [21, 14–59].

Anot G. Valicko, socializacijos proceso tr kum  gali atsirasti d l vairiausi  veiksni :
1) šeimos aukl jimo klaid (pavyzdžiui, d l šilt  emocini  santyki , prieži ros stokos, pa-
skatinim  ir bausmi  disproporcijos, prieštaring  reikalavim , netinkamai išaiškint  elge-
sio norm , fizin s prievartos ir smurto baudžiant vaikus ir kt.); 2) neigiamo mokyklos ir
bendraamži  grup s poveikio, kai bendraamži  grup  individ  atstumia, izoliuoja, d l nei-
giam  vertinim  mokykloje: visa tai neretai paskatina paaugl  ar jaunuol  ieškoti prieglobs-
io asocialioje grup je; 3) visuomen s informavimo priemon se demonstruojamo smurto

ir prievartos: steb dami televizijos film  heroj  agresij  (nesuskai iuojamus užpuolimus,
sm gius, kankinimus, žudynes, prievartavimus ir kitok  destruktyv  elges ), vaikai ir paau-
gliai nesunkiai gali sid m ti, o v liau ir panaudoti vairias agresyvaus elgesio formas; 4)
individuali  asmenyb s savybi  ir j  vaidmens asocialaus elgesio genez je: pavyzdžiui, daž-
ni vair s (dažniausiai hipertiminis, epileptoidinis, isteroidinis ir nepastovusis) charakterio
nukrypim  tipai ar net tam tikras žmogaus fizinis tipas; pasteb ta, kad dažniau asocialiai
elgiasi fiziškai stipr s, energingi, ištvermingi, dr s s, m gstantys rizikuoti, link dominuoti
grup je, bet netinkamos vertybin s orientacijos asmenys; 5) vaiko ar paauglio kognityvin s
(pažintin s) brandos sutrikim , d l kuri  nepalankiomis socializacijos s lygomis asocia-
laus, nusikalstamo elgesio išmokstama [21, 14–59].

D l min t  veiksni poveikio gali atsirasti vairi  asmenyb s moralini  tr kum :
kalt s ir nerimo jausmas, tokiems individams b dingas išgyvenim paviršutiniškumas,
impulsyvumas, nedrausmingumas, egocentriškumas, paviršutiniški emociniai ryšiai su ki-
tais žmon mis, silpnas atsakomyb s jausmas, nesugeb jimas atid ti malonios veiklos ir
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pan. Tiesiogin  desocializacijos poveik  asmenyb patiria aplinkoje, kur demonstruojamas 
asocialus elgesys, vyrauja ydingo elgesio normos ir vertyb s, kur asocial s poelgiai pasti-
prinami, o social s – ignoruojami arba smerkiami. Desocializacijos instituto vaidmen pa-
prastai atlieka neformalios nusikalstamos paaugli  grup s, asocialios šeimos, nusikalt li
grupuot s ir pan.

Ta iau asmenyb s desocializacija toli gražu ne visuomet vyksta d l tiesiogini  nepa-
geidautin  aplinkos veiksni . Kiekvienas desocializacijos veiksnys dažniausiai atlieka tik
asocialaus elgesio predispozicijos, bet ne tiesiogin s priežasties vaidmen . Min ti asme-
nyb s desocializacijos veiksniai paprastai s veikauja tiek tarpusavyje, tiek su pozityviais
socializacijos veiksniais. D l ši  veiksni takos nepageidautinas poveikis gali sumaž ti ar
net nepasireikšti. Vis d lto daugelio tyrim  rezultatai rodo, jog tarp vairi desocializacijos
veiksni  ir asocialaus elgesio egzistuoja neabejotinas ryšys. Neformaliose grup se ar aso-
cialiose šeimose susiformavusias destruktyvaus elgesio normas rizikos grup s jaunuoliai
taiko ir tarnaudami kariuomen je, palaikydami tarpasmeninius santykius. Tod l visiškai
išvengti agresyvumo ir prievartos kari  tarpasmeniniuose santykiuose labai sunku. Veng-
ti naujok  ir ankstesnio šaukimo kari  susid rim  ir konflikt padeda Rukloje steigtas
Mokomasis pulkas, kuriame jie atskirai nuo ,,senbuvi “ semiasi pradini  karybos žini ,
pratinasi prie tarnybos s lyg .

Psichologinis ir moralinis klimatas, drausm  ir tvarka kariniuose daliniuose (padali-
niuose) labai daug priklauso nuo seržant  ir puskarininki  tarnybos ir elgsenos, j  ben-
dravimo su kariais ir vadovavimo jiems geb jim . Ta iau naujok , kurie b t  tinkami kan-
didatai puskarininkius, n ra daug. Jeigu kandidatas tinkamas pagal fizin pasirengim
bei kitus kriterijus, jam gali tr kti intelektini  geb jim , išsilavinimo, bendravimo kult ros
ir vadovavimo g dži . Be to, n ra ir patikimos atrankos puskarininkius metodikos. Iš
anksto sunku nustatyti pareigingumo, drausmingumo, atsakomyb s lyg , nes tokie dalykai
paprastai paaišk ja jau tarnaujant. I. Karužien s, B. Pranevi ien s ir J. Vaitkevi iaus duo-
menimis, apie 20 proc. VRM I pulko puskarininki  neišlaiko išbandymo valdžia [5, 48].
Deja, pasitaiko, kad tokio išbandymo neišlaiko ir karininkai [22].

Menko išsilavinimo, ribot  intelektini  geb jim  bei bendravimo kult ros stokojantys
jaunuoliai, tap  jaunesniaisiais vadais, dažnai labai pasikei ia, išpuiksta (eilini  kari  žo-
džiais, „pasikelia“), tampa išdid s, bando piktnaudžiauti valdžia, šiurkš iai elgiasi su paval-
diniais. Asmenyb s tikslai, vertyb s, elgesio motyvacija išryšk ja palaipsniui, konkre ioje
veikloje. Bene grei iausiai žmogaus vertybin s orientacijos (pareigingumas, s žiningumas,
drausmingumas, atsakomyb ) atsiskleidžia matant jo poži r  tarnybos pareigas. Deja,
VRM I vidaus tarnybos pulke 1993–1996 m. atlikti tyrimai nenuteikia optimistiškai. Tuo 
laikotarpiu daug šio pulko puskarininki  buvo bausti už vairius nusižengimus, susijusius
su alkoholini  g rim  vartojimu, savavališku pasitraukimu iš karinio dalinio teritorijos ar
užsi mim , tiesiogini pareig  nevykdymu, pinig prievartavimu iš pavaldini , neleistinu
aplaidumu elgiantis su ginklais, ty iojimusi iš tarnybos draug , fizin s j gos panaudojimu,
nestatutini  santyki  pl tojimu (taip kai kurie prasižengimai vardijami sakymuose d l
drausm s pažeidim ). Daugelis pažeidim  buvo padaryti d l nekontroliuojamo alkoholio
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pom gio (apsvaigus nuo alkoholio). Labai dažnai prasižengiantys puskarininkiai, deja, ne-
sijaut kalti d l savo poelgi , o tik apgailestavo, kad „ kliuvo“ [5, 46–49].

Gerinti psichologin  klimat  kariuomen je, išvengti profesin s etikos pažeidim ,
spr sti bendravimo ir vadovavimo problemas padeda psichologijos ir pedagogikos mokslai.
Asmenyb s ir socialin s psichologijos žinios, bendravimo patirties nagrin jimas palengvi-
na žmoni  tarpusavio santykius, padeda išvengti nereikaling  konflikt , pasiekti geresni
veiklos rezultat . Šios žinios ypa  reikalingos kariams, nes j  veikla, kaip min ta, yra grupi-
n , kolektyvin . Psichologijos ir pedagogikos paskaitos, pratybos bei psichologin  tarnyba
kariuomen je gali pad ti veikti susvetim jim , formal , atsain , autoritarin  bendravimo
stili , mokyti karius kult ringai ir nuoširdžiai bendrauti, ugdyti draugiškum  ir kolekty-
viškum . Nuoširdus bendravimas, draugiškumas ir kolektyviškumas gerina karinio dalinio
moralin  b kl  ir kovin parengt .

Didinant m s  šalies gynybin paj gum , siekiant geriau parengti karius, reikia dau-
giau d mesio skirti doroviniam jaunimo, taip pat ir kari , ugdymui, kasdieniam kari  ben-
dravimui remiantis tokiomis etikos kategorijomis kaip kario garb  ir orumas, blaivumas,
pagarba sau ir kitiems, patriotizmas, pilietiškumas, pareiga, atsakomyb , teisingumas,
drausm  ir s žin . Viena iš veiksmingiausi  kovos su neigiamais reiškiniais kari  tarpas-
meniniuose santykiuose priemoni  – viešumas. „Kareivini  chuliganai“ turi žinoti, kad j
nešvar s darbeliai taps pla iai žinomi, kad tok  j  elges  smerkia ne tik karini  dalini
(padalini ) vadai, bet ir visa visuomen . Siekiant išvengti nestatutini  santyki  Lietuvos
kariuomen je, reik t  sutelkti Krašto apsaugos ministerijos, kariuomen s vadovyb s, vi-
suomenini  organizacij  bei žiniasklaidos pastangas.

Meil  savo kariuomenei yra vienas iš tautos moralin s sveikatos požymi . Reikia my-
l ti kariuomen  ne tik žodžiais, tai demonstruojant lozungais, š kiais ar paradais. Reikia
stengtis, kad karo tarnyba tikrai pasitarnaut jaunuoli dvasiniam, moraliniam, psichologi-
niam ir intelektualiniam brendimui, prisid t prie j profesinio ir fizinio tobul jimo. Karo
tarnybos „naudingumo koeficiento“ didinimas, drausm s stiprinimas, neigiam  reiškini
išgyvendinimas pad s sustiprinti kariuomen s autoritet  visuomen je, gerinti jos vaizd ,
didinti populiarum  tarp jaunimo.

5. Kari  draugiškumo, kolektyviškumo, grupinio solidarumo svarba

Organizuota karin  veikla, ypa  m šis, tiesiog ne sivaizduojamas, ne manomas be ak-
tyvios, darnios ir veiksmingos individ  bei atskir  karini  jungini  s veikos, j  solidarumo ir
draugiškumo. Nereikia rodin ti, kad pergales m šiuose lemia ne tik kari  skai ius, geras j
pasirengimas, kovos technikos galia, bet ir kari  dvasin  stipryb , j  tvirtas tik jimas, nepa-
laužiama valia, atkaklumas. Vienas gaiviausi kari dvasin s tvirtyb s šaltini  yra j draugiš-
kumas, pasitik jimas vadais ir kovos draugais, kolektyviškumas, grupinis solidarumas.

Kovos statute rašoma: „Kario dvasin  stipryb  sudaro jo pilietin s pareigos suvokimas
ginti savo valstyb , taut , savo krašt , o drauge ir savo šeim , savo artimuosius. Tai aiš-
kus sis moninimas, d l ko kariaujama. Dvasin  stipryb  – tai sugeb jimas nugal ti baim s
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jausm , ištvermingumas, šalto proto išlaikymas sunkiausiose kautyni  situacijose, vengimas
nereikalingos rizikos, atkaklumas siekiant tikslo ir nenusiminimas d l laikin  nes kmi ,
drausmingumas, paklusnumas savo vadams, taip pat pasitik jimais jais, savo draugais ir sa-
vimi, gilus atsakomyb s jausmas už patik tas pareigas ir ginklo draugus, tarpusavio pagalba
tarnyboje, darbe, o ypa  kovos metu ir vykus nelaimei“ [23, 3].

Kari  grupin s vienyb s, solidarumo, draugiškumo svarba siekiant s kmingai vykdyti
kovos užduotis pripaž stama nuo neatmenam laik . Tai galima matyti tiriant rikiuot s ir 
kovos statut  istorin  raid . Kintant ir tobul jant ginklams, paprastos rikiuot s, tokios kaip
linijin  ir kvadratin , palaipsniui užleido viet kitoms išsid stymo formoms: kariai tur jo
daugiau išsisklaidyti, dengtis, maskuotis. Fiziškai išsisklaidant stipr jo j psichologinio ry-
šio, pasitik jimo ginklo draugais ir vadais svarba.

Žinomas JAV valstyb s veik jas, karo istorikas generolas Džordžas Maršalas (Mars-
hall) (1880–1959) savo veikale apie Antr j  pasaulin  kar  „Žmogus prieš ugn “ raš : „Aš
patyriau ir sitikinau, kad p stininkai geriau kaunasi su priešu, jei jau ia ar bent sivaizduo-
ja, kad šalia yra ginklo draugas. Draugyst , bi iulyst , atsakomyb  už draugus, žinojimas,
kad tavimi tiki ir pasitiki, teikia kariui tiek dr sos, kad jis be baim s sugeba pažvelgti tiesiai
 akis netgi mir iai“ [24, 456].

Karo psichiatrai, Antrojo pasaulinio karo metais steb j  ir gyd kari psichikos su-
trikimus, padar panašias išvadas kaip ir gen. D. Maršalas. Jie pasteb jo, kad dažniausiai
kari psichika sutrikdavo d l atskir  individ gimto nerv  sistemos jautrumo, nepaprastai
stiprios ir ilgalaik s tampos (streso), nuovargio. Ta iau tiems kariams, kurie fronte tur jo
daug ger draug , jaut  tvirt j  ir vad param , psichikos sutrikimai re iau diagnozuoja-
mi arba b na ne tokie dideli. Anot psichiatr , viena pagrindini  kari psichikos sutrikim
priežas i  yra tai, kad kai kurie iš j pavojingose situacijose pasijunta vieniši, bej giai, ne-
turi draug , nesijau ia es  stiprios grup s nariai.

Karo psichologai ir karybos specialistai pasteb jo, kad atkaklumas, kai kariai vykdo
kovos užduotis, daugiau priklauso nuo j pirmin s grup s draugiškumo negu nuo ideo-
logini sitikinim . Kari  tarpasmenini  santyki  Kor jos ir Vietnamo kar  metu tyrimai 
leido JAV karo psichologams padaryti išvad , kad grup s vieningumas ir solidarumas labai
padeda stiprinti kari  moral , kovingum . Tod l nuo 1980 m. JAV kariuomen je prad ta
nuosekliai skatinti kari  tarpusavio priklausomyb . Ši priklausomyb  suprantama kaip no-
ras likti grup je ir bendras ryžtas s kmingai vykdyti grupei skirt  užduot . Draugiškiausi,
artimiausi ir nuoširdžiausi santykiai paprastai užsimezga nedidel je grup je [24, 456].

Kari draugiškumas labiau pasireiškia ir tvirt ja susid rus su sunkumais, ypatingomis
ar ekstremaliomis s lygomis. Sunkumai suvienija. Draugiškumas padid ja kariams susi-
gyvenus, patiriant tuos pa ius sunkumus, valgant, kaip sakoma, t pa i kareivišk koš .
Draugiškumas ir solidarumas – tvirto kari  kolektyvo pagrindas.

Geri tarpusavio santykiai – labai svarbus kari  ugdymo, j kovin s parengties gerinimo
veiksnys. Griežta statutin  tvarka, drausm , kari  draugiškumas, kolektyviškumas, grupinis
solidarumas veiksmingai padeda palaikyti aukšt karinio dalinio moral , didinti jo kovin-
gum , dešimteriopai pagausina fizines ir dvasines kovotoj  j gas. Tad viena svarbiausi  ir 
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atsakingiausi  vado užduo i  – atskleisti ir išpl toti savo vadovaujamo dalinio ar padalinio
kari  fizines ir dvasines galias, kolektyvin prot  taip, kad jo kariai, bendrai veikdami, kuo
geriau išnaudot  visas galimybes bendram tikslui pasiekti. Kitaip sakant, vadai turi aukl ti
savo karius draugiškumo, kolektyviškumo, grupinio solidarumo dvasia.

Iš gyvenimo patirties ir socialin s psichologijos žinome, kad kiekvienas iš m s  esame
„grup s nariai“, priklausome ne vienai, bet daugeliui vairi  grupi . Taip yra ir kariuome-
n je. Kari  grup s paprastai yra labai organizuotos, drausmingos, reiklios, susitelkusios,
draugiškos. Ta iau ir kariuomen je, ir ypa  civiliniame gyvenime ne visos egzistuojan ios ir
veikian ios grup s yra vienodai brandžios. Grup s yra nuolat kintantis reiškinys. Jos atsi-
randa, formuojasi, tampa tobulos organizacijos, bet gali ir degraduoti arba visai iširti.

Aukš iausia grup s raidos pakopa ir rezultatas – kolektyvas. Tai grup  žmoni , kurie:
1) turi bendrus tikslus, suprantamus ir priimtinus visiems jos nariams; 2) didži j  laiko dal
dirba kartu; 3) maksimaliai panaudoja kiekvieno žinias ir patirt ; 4) sugeba išspr sti vidaus
konfliktus; 5) gali gerinti veiklos rezultatus bei dirbti tur dami tiksl  padidinti grup s veiks-
mingum  ateityje. Galimyb produktyviai veikti – pagrindinis kolektyvo sudarymo tikslas.

Galima sakyti, kad tapti kolektyvu ir dirbti kaip kolektyvui – niekada nesibaigiantis
paiešk , k rybos procesas. Kolektyvas formuojasi ir br sta bendroje veikloje siekiant ben-
dr  tiksl , paž stant vienam kit  ir kaip specialist  – profesional , ir kaip žmog . Kolektyvo
draugiškumas reiškia, kad kiekvienas jo narys jau iasi es s grup s, organizmo, kuriame
kiekvienas turi atlikti savo funkcijas, kad b t pasiekti visos grup s tikslai, dalis. B tina
suvokti, kad draugiškumas galimas tik atskiriems grup  sudarantiems individams vienas
kitam jau iant pagarb , pasitik jim , kiekvienam esant drausmingam. Nesunku suprasti,
kod l su kiekvienu grup s nariu reikia elgtis pagarbiai: toks elgesys skatina žmogaus savi-
garb , o b rys save gerbian i kari  veiks draugiškiau, energingiau, veiksmingiau, kovos
narsiau už tuos, kurie to jausmo stokoja.

Grup s negali atlikti savo užduo i  ir stipr ti be vado ar vadovo, kuris kelt  tikslus,
skatint  veikti, suderint  grup s nari  veiksmus ir pastangas. Vadovavimas – b tina bet ko-
kios tikslingos grupin s veiklos s lyga. Ypa  svarbus vado vaidmuo m šyje. Galima sakyti,
kad veiksminga karin  veikla be vado apskritai ne manoma. Jau žiloje senov je necivilizuo-
t  tauteli  kariai tai suprato: visada  kov  eidavo vadovaujami vado ir narsiai, sumaniai
kaudavosi dažniausiai tik tol, kol jis b davo gyvas. Vadui žuvus, kariai pakrikdavo, išsisklai-
dydavo. Taip neatsitinka civilizuot  šali  kariuomen se, nes ia iš anksto numatoma, kas
pakeis žuvus  vad .

Darnus, gerai valdomas kolektyvas – tai kur kas daugiau, negu j  sudaran i  individ  visu-
ma. Ir atvirkš iai – jei kolektyvui blogai vadovaujama, jo galimyb s dar mažesn s negu atskir
individ . Tai rodo, k  gali darnus kolektyvas ir kaip svarbu gerai jam vadovauti, j  sutelkti.

Vadas turi siekti panaudoti kolektyvo j gas taip, kad jis veikt  kuo geriau. Kariuome-
n je kolektyvo j ga pasireiškia per karines pratybas, sporto ir kitokias varžybas, rengiamas
tarp atskir  dalini  ar padalini . Varžybos, rungtyniavimas padeda glaudžiau suburti ats-
kir jungini karius, skatina sutelktai siekti bendro tikslo. Kolektyvas, turintis bendrumo
jausm  ir bendr  tiksl , visada bus veiklesnis už t , kuris viso to neturi.
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Sovietin pedagogika kolektyvo aukl jam j poveik  asmenybei laik  bene pa iu svar-
biausiu ir pažangiausiu veiksniu. Ta iau iš tikr j kolektyvas n ra vien tik teigiamas ugdy-
mo veiksnys. Jis turi ir kai kuri  neigiam  aspekt . Kolektyvo daugum  sudaro vidutini
geb jim , vidutini poreiki  ir interes  asmenys. Susib r  grup , jie diktuoja savo s lygas
kitiems, reikalauja elgtis taip, kaip jiems (t. y. daugumai) priimtiniausia. Dauguma nem gs-
ta, jei kas nors grup je nori iškilti, kuo nors pasižym ti. Ji stengiasi sumenkinti geriau atlik-
t darb , pavyzding  elges , didesn  uolum  atliekant pareigas, s žiningum . Vadinamasis
kolektyvinis protas, nors ir turi sav  privalum  (kelios galvos geriau negu viena), dažnai yra
menkesnis, kolektyvin  moral  – žemesn  negu atskir  inteligencija ir dorove išsiskirian i
individualybi . Tod l vidutinybi  dauguma gali slopinti asmenybes, trukdyti joms iki galo 
atsiskleisti vairiose veiklos srityse. Šis slopinimas kartais pasireiškia ne tik moralinio, bet
ir fizinio poveikio priemon mis – grasinimais panaudoti smurt prieš „išsišok lius“ ar net
pa iais smurtiniais veiksmais. Tik nedaugelis asmenybi  sugeba veiksmingai pasipriešinti
daugumai. Tai gali padaryti tik valingi, dr s s, tvirto charakterio ir sitikinim  žmon s. Juk
iš tikr j  nelengva pasakyti savo nuomon , išd styti principus ir id jas, jeigu jos nesutampa
su daugumos nuostatomis [25, 253;26, 75–77].

Nepaisant min t  neigiam kolektyvo takos asmenybei aspekt , tik kolektyve galima
išugdyti kai kurias labai svarbias kari  savybes: draugiškum , savitarpio supratim , grupin
solidarum , nor pad ti kitam, pasitik jim , gailestingum , užuojaut . Be ši  bruož  n
viena kari  grup  nepaj gt vykdyti jai skirt  užduo i dirbdama, sportuodama ar kovo-
dama. Karys visuose kovinio rengimo etapuose mokomas savo j gas, geb jimus, g džius
panaudoti grup s, kolektyvo tikslams gyvendinti.

Taigi kolektyvo aukl jamoji, ugdomoji taka neabejotina. Išspr sti prieštaravim  tarp
teigiamos ir neigiamos kolektyvo takos asmenybei gali vadas (ugdytojas). Ugdytojui labai 
svarbu neleisti kolektyve sivyrauti vidutinybi diktatui, kelti kolektyvui aukštus, visuomeniš-
kai reikšmingus tikslus, vadovautis pripažintomis vertyb mis, savo ugdymo veikloje remtis ne 
vidutinyb mis, o geriausiais kolektyvo nariais. Vadas turi pasteb ti asmenybes, sudaryti joms
s lygas pakilti virš daugumos. Tuomet ir dauguma bus priversta pasitempti [26, 75–77].

Kari draugiškumo, kolektyviškumo ugdymo rezultatai labai priklauso nuo to, ar vadai
glaudžiai bendrauja su savo pavaldiniais, ar gyvena su jais bendrais r pes iais. Tod l kari-
ninkams reikia stengtis aktyviai dalyvauti savo vadovaujam dalini  ir padalini  gyvenime,
žinoti j problemas ir r pes ius, b ti su ugdytiniais ne tik kovinio rengimo ar mokymo, bet 
ir laisvalaikio metu. Pagirtina, jei karininkai kartu su kareiviais sportuoja, žaidžia, lankosi
koncertuose, spektakliuose, dalyvauja išvykose. Toks vad  elgesys ne tik leidžia geriau pa-
žinti karius, bet ir daryti jiems didel  aukl jam j poveik . Visa tai kari  s mon je stiprina
vieningo, sutelkto dalinio vaizd , žadina pasitik jimo, draugiškumo ir grupinio solidarumo
jausmus. Savo ruožtu visos šios savyb s keleriopai padidina karinio junginio moralines ga-
lias, teigiamai veikia jo kovin parengt .

Gera kari  draugiškumo ir organizuotumo mokykla – fizinio rengimo pratybos. Dau-
gelis kari jas labai m gsta ir mielai jose dalyvauja. Geros fizin s parengties nauda neabe-
jotina, ji jau iama ir tarnybai kariuomen je pasibaigus. Fizin parengtis psichologiškai taip
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pat labai naudinga, nes ugdo individo savigarb , stiprina pasitik jim  savimi, drausmingu-
m  ir draugiškum , ypa  sporto žaidim , grupini pratyb  metu.

Suburti skirtingus žmones  bendr , draugišk  kolektyv padeda geras pavyzdys. Juo
gali tapti darbštus, tvarkingas, linksmas, s žiningas, geraširdis ir protingas karys. Sumanus
vadas – karininkas, puskarininkis ar seržantas – ne tik pats stengsis rodyti pavyzd  savo
kariams, bet ir sieks, kad geriausi jo komandos nariai b t  skatinami, kad juos lygiuot si
kiti grup s kariai.

Ugdant kari  solidarum , vieningum , ištikimyb  karin ms tradicijoms, pravartu ka-
rius supažindinti su dalinio ir visos kariuomen s istorija. Divizijos, pulko, bataliono kovos,
ypa  tos, kuriose dalinys pasižym jo, kariams tur t  b ti žinomos. Kiekvienas žmogus, taip
pat ir karys, nori b ti svarbus, reikšmingas, aktyvus savo prot vi  žygdarbi puosel tojas,
jis patiria pasididžiavimo jausm , jei ir pats d l savo darb patenka  garbing  dalinio istori-
j . Sumanaus ir žvalgaus vado vadovaujami kariai stengsis gyti savybi , kurios išgarsino j
dalin  – dr sos, ištverm s, sieks b ti drausmingi, patikimi, ištikimi. Kolektyvin s nuomon s
spaudžiami net ir mažiau pareigingi ir drausmingi kariai nepritars su dalinio tradicijomis
nesuderinamiems dalykams, kurie trukdo gerinti kovin parengt . Karys labiau didžiuosis
savo daliniu, karo tarnyba, jei jausis dalinio, kuriame tarnauja, tradicij  t s ju. Reikia ti-
kinti karius, kad drausmingumas, draugiškumas, broliškumo jausmas yra Lietuvos kariuo-
men s tradicija. Ypa  svarbu pabr žti draugiškumo ir bi iulyst s svarb , nes šios savyb s
skatina karius daryti daug daugiau, negu to reikalauja pareiga.

Patirtis rodo, kad, mokamai ugdant ištikimyb  savo skyriui, kuopai, neju iomis ugdo-
ma ištikimyb  ir batalionui, pulkui, visai šalies kari  bendrijai ir net jos s jungininki ka-
riuomen ms. Kiekvieno kario ištikimyb  savo daliniui ar padaliniui tur t  tapti ištikimybe
visai vyriausiojo kariuomen s vado vadovaujamai kariuomenei.

Vis kariuomen s vad  svarbiausias tikslas – iš atskir  individ  sudaryti veiksmingus,
gerai organizuotus karinius junginius, vienijamus bendr  tiksl , draugiškumo ir grupinio
solidarumo. Tinkamai morališkai ir fiziškai parengta kuopa turi silieti  bataliono ar pulko
strukt r , tapti veiksmingais stambesni  jungini  – brigad , divizij  – ir visos kariuomen s
daliniais. Taip kuriama moralin kariuomen s j ga, kovos dvasia, kuri gali tapti lemiamu
veiksniu siekiant s kmingai vykdyti visas kovos ir kitas tarnybos užduotis.
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Išvados

1. Svarbiausias kariuomen s organizavimo principas, reglamentuojantis viršinink
ir pavaldini  santykius, yra vienvaldiškumas ir pavaldumas. Viršininkai turi teis pavaldi-
niams sakin ti, reikalauti paklusti, Drausm s statuto nustatyta tvarka juos bausti. Ta iau
viršininkai turi mok ti ne tik sakin ti, reikalauti ir bausti, bet ir bendrauti, lanks iai ir
protingai derinti sakin jim  ir bendravim . Bendraujant su pavaldiniais ir karin je orga-
nizacijoje reikia laikytis humaniškojo vadovavimo princip . Humaniškasis vadovavimas
– tai ne tik sakin jimas ar užduo i  skyrimas, bet ir r pinimasis pavaldiniais kaip žmon -
mis, veikla j labui. Kari  tarpasmeniniams santykiams itin kenkia viršinink pasip timas,
išpuikimas, šiurkštumas, abejingumas pavaldiniams. Sumanus vadovavimas, geri vad  ir
pavaldini  tarpusavio santykiai sukuria pasitik jimo ir bendradarbiavimo dvasi , padeda
daliniui susitelkti, stiprina s moning  drausm . Tokiomis s lygomis pavaldumas tampa na-
t raliu, pavaldiniams priimtinu, psichologiškai nevarginan iu dalyku.

2. Tiesioginiai eilini  kari (šauktini ) viršininkai dažniausiai b na jaunesnieji vadai
– puskarininkiai arba seržantai. Nuo jaunesni j  vad  ir eilini kari  tarpasmenini  san-
tyki  kokyb s labai priklauso, koks bus psichologinis pirmini  kari  grupi (skyri , b ri )
mikroklimatas. Patirtis ir atlikti tyrimai rodo, kad b tent šioje kari  tarpasmenini  santyki
grandyje yra nemažai problem . J dažnai kyla d l sumani , gerai parengt , tarnybai atsi-
davusi , tvirto charakterio, išsilavinusi , mokan i  bendrauti ir vadovauti jaunesni j  vad
stokos. Tod l b tina gerinti jaunesni j  vad  atrank , tobulinti j  rengim , tarnybos metu
stiprinti kontrol  ir metodin param .

3. Konfliktai tarp jaunesni j  vad  ir eilini kari kyla ir d l to, kad kai kurie kariai ne-
nori paklusti nustatytiems drausm s reikalavimams, netinkamai elgiasi. O kai kurie jaunes-
nieji vadai nesugeba su tuo tinkamai susidoroti. Tokius konfliktus kartais galima priskirti
vadinamiesiems nestatutiniams santykiams. Nestatutiniai santykiai – tai moralin s ir fizin s
prievartos, žiaurumo, brutalumo protr kiai, neteisingumo, jaunesni  ir silpnesni  ar šiaip
skriaudikams ne tikusi kari  išnaudojimo, j  garb s ir orumo žeminimo atvejai.

4. Agresyvumo ir prievartos protr kiai tarpasmeniniuose santykiuose – ne tik kari
bendruomen s, bet ir visos visuomen s, ypa jaunimo, socialin s b ties problema. Nefor-
maliose jaunimo grup se bei asocialiose šeimose susiformavusias destruktyvaus elgesio
normas neigiam  vertybini  orientacij  rizikos grup s jaunuoliai „atsineša“ ir kariuome-
n . Tod l ši problema turi r p ti ne tik kariuomenei, bet ir visai visuomenei. B tina gerinti
dorovin  jaunimo, taip pat ir kari , ugdym , siekti, kad jaunimo bendravimas b t  grindžia-
mas pagarba sau ir kitiems, kad jam labiau r p t  žmogaus garb  ir orumas, patriotizmas,
pilietiškumas, pareiga, atsakomyb , teisingumas, drausm  ir s žin .

5. Karo tarnybos organizavimo, ,,naudingumo koeficiento“ gerinimas, drausm , neigia-
m  reiškini  kari  tarpasmeniniuose santykiuose išgyvendinimas padeda stiprinti karini
dalini  ir padalini  organizuotum  ir kovingum , kelti kariuomen s autoritet  visuomen -
je, gerinti jos vaizd , didinti populiarum  tarp jaunimo, geriau atlikti jaunimo pilietinio ir
patriotinio ugdymo mokyklos funkcijas.
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Peculiarities and Challenges of Soldier Interpersonal Relations

by Assoc. prof. dr. Bronius Puzinavi ius
The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania

Summary

The article analysis peculiarities and design of communicational attitudes of the military; it also dis-
cusses the role of fellowship, co-operation and group solidarity. Particular attention is given to the
so-called  ‘non-statutory relations’, i.e. one of the most negative traditions that are said to exist in the
Armed Forces of Lithuania, introducing its background in the former Soviet Army and the present
situation in the Lithuanian Army after its re-establishment in 1990. It should be noted that the issue 
of relations of the military in general and the phenomenon of ‘non-statutory relations’ has been little
investigated in Lithuania up to the present.

Subordination is the chief principle regulating relations between superiors and their subordi-
nates in the army. The principle gives superiors the right to issue orders, demand to obey their or-
ders, and administer punishments provided by the Statute of Discipline. However, beside the rights 
provided by the statutes, a superior should be able to reasonably maintain sociable contacts with his
subordinates. Relations with subjects even in a military organisation should be based on humane
management principles. Humane management approach combines direct leader’s responsibilities
with the concern and performance for his subordinates. Subordinates do not tolerate conceit, ar-
rogance, rudeness, and unresponsiveness of superiors. Efficient command and good relationships
create the atmosphere of mutual understanding and co-operation in a unit, facilitate the participants’
conscious attitude towards self- and unit discipline, also, teamwork and combat readiness.
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Generally direct superiors of conscripts are junior commanders – senior warrant officers or ser-
geants. Psychological microclimate at the level of smallest units (squad, platoon) to a great extent de-
pends on relations among junior commanders and conscripts. The common practice and the results
of the survey results confirm that communication problems are the first and major characteristic for
this level of organisation. This is mainly coused by the deficit of well-trained, devoted to the service,
strong by character and education junior commanders able to lead and maintain relations within the
team. That is why it is necessary to improve selection and training of junior commanders, to maintain
control of their activities, and to provide them with methodical support.

Many conflicts occur because of the reluctance of some conscripts to obey military discipline.
Given that some junior commanders fail to control the situation, conflicts may gradually acquire
non-statutory character. The so-called ‘non-statutory relations’ are accompanied by moral and physi-
cal violence, outbursts of cruelty, brutality and injustice, abuse and humiliation of junior and weaker
soldiers or anyone for just being out of favour with the abuser. Manifestation of aggressiveness and
violence is a social problem observed not only among military segments alone, but also in various
circles of society, and among groups of young people in particular. Destructive behaviour standards
of underground youth’s groups, and individuals of risk families are inevitably brought in by risk in-
dividuals to the army. For this reason the problem of ‘non-statutory relations’ is the issue of concern
not only for the army, but also for the entire public. It is necessary to improve the development of
moral values of young people at large, including those in the army. It is also relevant to raise relation
standards of young people and to instil them with categories of ethics, such as honour and dignity;
self-respect and respect for others; also, patriotic and public awareness, duty and responsibility, jus-
tice, discipline, and honesty.

Development of military service design, improvement of the factor of army efficiency, on the
one hand, and elimination of negative communication attitudes, on the other hand, are factors that to
a great extent facilitate co-operation, consolidation, and combat efficiency of military units and divi-
sions. They also add to the improvement of public opinion and popularity of the army, and enhance
the school fostering patriotic and public awareness.
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LYDERYST  IR KARININKO UGDYMAS

Lekt. Ar nas Alonderis
Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademija

Anotacija

Lietuvos karo akademijos universitetini  studij  ir karinio rengimo program pastaruoju metu 
kritikuoja Lietuvos kariuomen s dalini  vadai ir Krašto apsaugos ministerijos Generalin  inspekcija.
Remiantis moderniomis karybos teorijomis bei NATO ir kit  šali patirtimi, reikia tobulinti karin
vadyb  ir vado lyderio ugdymo proces . Tod l Karo akademijoje rengiama nauja lyderyst s studij  ir 
vado lyderio ugdymo programa. Straipsnyje ši programa pristatoma ir nagrin jama.

vadas

Reformuojamos Lietuvos kariuomen s uždavinys – ugdyti kar , gebant  atsakingai
kurti savo valstyb  ir visuomen . Šito siekdama Lietuvos kariuomen  ugdo tvirtas dorines
nuostatas ir savarankišk pasaul ži r  turin ius, bendrauti ir bendradarbiauti geban ius,
patriotiškai s moningus, jau ian ius atsakomyb , tvirto charakterio, visapusiškai išsilavinu-
sius ir tarnauti T vynei pasirengusius karininkus. Jie rengiami valstyb s gynybai ir s veikai
su NATO paj gomis. Ši  uždavini gyvendinimo s km  iš dalies priklauso ir nuo vad
profesionalumo, tod l viena iš prioritetini  veiklos kryp i  yra šiuolaikiškai vadovauti ge-
ban i  karinink  rengimas ir j profesini g dži  nuolatinis tobulinimas.

Krašto apsaugos sistemoje tarnauja karinink , puskarininki  ir seržant , kurie karo
mokslus jo ne tik Lietuvos karo akademijoje, Puskarininki  mokykloje, bet ir užsienyje,
t. y. buvo rengiami pagal vairius profesinius standartus, ugdomi skirtingais vadovavimo
metodais. Akademija kiekvienais metais parengia b r  jaun  leitenant , kurie, gij  univer-
sitetin  išsilavinim , silieja  Lietuvos kariuomen s gretas. Išlyd dami kiekvien  absolvent
laid , mes sav s klausiame: ar jie gerai pasireng ? Ar jauni karininkai yra tokie, kokius
nor tume matyti Lietuvos kariuomen s gretose, kokius prival tume išugdyti sumaniai nau-
dodami intelektinius, dvasinius ir materialiuosius išteklius?

Karininko rengimas NATO šalyse vyksta pagal integruotas vadovavimo (lyderiavimo) 
programas, kuriose vadui keliama daug technini , taktini , visuomenini  ir intelektini
reikalavim , daug d mesio skiriama lyderio savybi  ugdymui.
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Karo akademija kuria ir tobulina programas remdamasi NATO valstybi  – JAV, Di-
džiosios Britanijos, Vokietijos, Danijos – aukšt j karo mokykl  mokymo metodikomis.
Akademijos specialistai vertina m s  absolvent  rengimo kokyb  remdamiesi informacija,
kuri gr žtamuoju ryšiu gaunama iš dalini , taikos palaikymo misij  ir kit karini darini .

Akademijos universitetini  studij  ir karinio rengimo programos pastaruoju metu su-
silaukia dalini  vad , Krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM), Generalin s inspek-
cijos kritikos. Remiantis moderni karybos teorij  studij  medžiaga ir kitais mums priei-
namais NATO, JAV, Europos S jungos šaltiniais, reikia tobulinti karin  vadyb , karininko
lyderio ugdymo metodik , integruoti lyderyst s program krašto apsaugos sistemos kari
karinio rengimo ir akademini  studij programas, apsir pinti mokymo procese reikalingais
materialiniais ištekliais.

Tyrimo objektas – lyderyst s samprata karyboje.
Straipsnio tikslas – pristatyti lyderyst s studij  ir vado lyderio ugdymo program , ren-

giam  Lietuvos karo akademijoje.
Tyrimo metodai: mokslin s literat ros studijavimas, tyrim  rezultat  analiz .

1. Šiuolaikin  lyderyst s samprata ir vado ugdymas

Šiuolaikin  visuomen  žengia  nauj  raidos etap , kuriame greta vadovavimo vis svar-
besn  vaidmen  vaidina lyderyst . Globalizacijos procesai, sparti informacin s technikos
ir technologij pažanga iš esm s pakeit  vadybos ir ugdymo turin , vado lyderio kompe-
tencijos reikalavimus. Lyderyst s g dži lavinimas tapo viena svarbiausi kariuomen s
ir visuomen s tobul jimo s lyg . Intensyviai integruojantis  NATO ir Europos S jung ,
lyderyst  Lietuvoje tampa prioritetine sritimi. D l to b tina tobulinti vis  vadovavimo g -
dži  ugdymo, kvalifikacijos k limo sistem , šioje srityje suaktyvinti mokslo tiriam j darb
orientuojantis  Vakar  šali patirt .

Lyderyst s mokslin problema apima karininko lyderio savybi  visumos klausimus:
kaip sukurti ir vertinti lyderio ugdymo sistem  orientuojantis  karininko ugdymui kelia-
mus reikalavimus bei atsižvelgiant  Lietuvos kariuomen s ir visuomen s poreikius ir tradi-
cijas. Karyboje šiuo laikotarpiu vyksta esminiai transformacijos procesai. Problema tur t
b ti nagrin jama integruojant taktikos, karo meno, vadybos, pedagogikos ir psichologijos,
kit  moksl  teorij  ir praktinius tyrimus.

Vadas lyderis visais lygiais (taktiniu, operatyviniu ir strateginiu) turi spr sti tris pagrin-
dinius uždavinius: vykdyti užduot , k rybiškai ugdyti savo komand  – pavaldini lyderio
nugal tojo savybes, r pintis j  gerove.

Vadovavimo aplinka, veikiama XXI amžiuje vykstan i poky i , Karo tarnyba, kari
motyvacija tapo sud tingesn : dabar svarbu ne tik krašto gynyba, bet ir karin s operacijos
užsienyje, kova d l bendr j  žmonijos vertybi  – regiono saugumo, taikos, pasaulio gero-
v s. B tina išmanyti ne tik bendras globalines geopolitines, bet ir vairi  šali  kult ros pro-
blemas, tur ti ne tik kovini g dži , bet ir nauj j  technologij , geopolitikos, ekonomikos,
teis s ir psichologijos žini . Šiuolaikin s technologijos ir modernus karybos mokslas vadui
lyderiui kelia naujus uždavinius.
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Lyderyst s problema Lietuvoje mažai tyrin ta. Vakar pasaulyje ši tema itin aktuali. Ji 
aptariama mokslin je literat roje, kurioje lyderyst s samprata siejama su vadybos mokslu.
Lyderyst s id j pl tra susijusi su Lietuvos integracija  Vakar  bendruomen  ir NATO. 
Tobulinant karin  ugdym krašto apsaugos sistema ne kart  buvo reorganizuojama, atitin-
kamai keit si ir poži ris  vadovavimo mokym .

Vykstant vadybos poky iams, kinta ir lyderiavimo mokslo samprata. Lyderiavimo s -
vokos vis labiau skverbiasi kitus mokomuosius dalykus: nagrin dami daugel  mokymo
ir aukl jimo problem  susiduriame su vadybiniu ir edukologiniu j  sprendimo aspektais.
Svar  ind l  analizuojant šiuos klausimus neš pasaulinio pripažinimo sulauk  vadovavi-
mo (lyderiavimo) specialistai J. Adairas, B. J. Avolio, B. Bassas, W. Bennis, J. MacGregoras 
Burnsas, C. S. Gray’as, J. Maxwellas, V. Nissinenas, J. Toskallio.

Šios problemos naujumas yra tai, kad Lietuvoje pirm  kart  bandoma nuosekliai tirti
ir analizuoti vadybinius bei edukologinius lyderyst s proces  aspektus. Mokslo tiriamojo
darbo metu parengtos mokomosios priemon s leis kokybiškiau rengti vadus, pad s ugdyti
konceptualiai m stan ius ir geban ius prisitaikyti prie greitai besikei ian i  šiuolaikinio
karo s lyg  vadus lyderius. Programoje numatyti tyrimai apims mažiausiai ištirtas temas, 
kurios labai svarbios ugdant lyderiavimo g džius. Moksliniuose ir praktiniuose renginiuo-
se numatoma nagrin ti veiksmingus vadovavimo g dži  ugdymo metodus, spr sti vad
tiesioginio vadovavimo problemas.

2. Lyderyst s studijos ir lyderio ugdymo programa

Pagrindiniai lyderyst s studij darbo tikslai ir uždaviniai:
1. apibr žti šiuolaikinio lyderio ir lyderiavimo samprat  atsižvelgiant vairi  šali

mokslinink poži rius  vadovavim  ir lyderiavim ;
2. išskirti svarbiausias šiuolaikines teorines vadybos mokslo kryptis ir vyraujan ius te-

orinius karin s vadybos modelius;
3. atsižvelgiant karininko ugdymui keliamus reikalavimus, vertinti bendr  vad lyde-

ri  ugdymo sistemos situacij  Lietuvos kariuomen je;
4. išnagrin ti vado lyderio ugdymo sistemos samprat krašto apsaugos sistemoje;
5. parengti karininko lyderio savybi  ugdymo program (mokom j  priemon ), orien-

tuot karinio ugdymo poreikius šiuolaikin je Lietuvos kariuomen je, praktiškai išbandyti
model  ir patvirtinti, kad jis b tinas baziniame karininko rengimo kurse;

6. ištirti kryptis, kuriomis reik t  tobulinti bazin  karininko rengim , ir universitetini
studij kokyb  atsižvelgiant  informacij , Karo akademijos gaunam  gr žtamuoju ryšiu iš
jaun j  karinink  tarnybos viet .

Rengiamo mokslo darbo tyrimo objektas – lyderiavimo g dži  ugdymo metodika.
Kari n  batalionas tur t  b ti lyderiavimo tyrimo laboratorija, kurioje b t  galima steb -
ti, aptarti ir vertinti naujus vadovavimo g dži  mokymo metodus. Metodologiniu tyrimo
pagrindu laikytina vadybos, edukologijos, karybos moksl  s veika (žr. pav. „Efektyvaus ly-
deriavimo modelis“).
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Remiantis bazinio karininko rengimo ir universitetini  studij  analize lyderyst s po-
ži riu bus parengta vado lyderio ugdymo metodika, mokomoji priemon  (vadov lis) bei
rekomendacijos d l vado lyderio g dži  tobulinimo Karo akademijoje ir kariniuose dali-
niuose. Taip pat numatoma parengti mokslin  studij  apie naujausias lyderiavimo teorijas
ir j tak  kariniam vadovavimui. Numatoma išleisti „Karo teorij  chrestomatij “ (nuo se-
niausi  laik  iki m s  dien ), kuria gal s naudotis ne tik kari nai, bet ir karininkai, d sty-
tojai, karo istorikai ir visi kiti besidomintys karo filosofijos raida.

Mokslo darbo rezultatus apibendrinus ir vertinus, bus suformuluotos rekomendaci-
jos, o teorini -praktini  seminar  ir tarptautin s mokslin s konferencijos medžiaga bus
spausdinama.

Pagrindinis Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademijos tikslas – išugdyti vad
lyder . Šis sud tingas, didel s atsakomyb s reikalaujantis uždavinys išskiria Lietuvos karo
akademij  iš kit  šalies aukšt j  mokykl . Karo akademijoje, pasitelkus speciali  metodi-
k , ketverius metus ugdoma asmenyb , išsiskirianti iš kit profesiniu, fiziniu pasirengimu,
moralin mis savyb mis. Siekiama, kad Karo akademija tapt  modernia aukštojo mokslo
institucija, kuri, rengdama karininkus Lietuvos kariuomenei, prilygt kitoms giminingoms
karin ms NATO valstybi  institucijoms.

Rengiamoje Lyderio ugdymo programoje bus pateikiamas kompleksas Lietuvos ka-
rininko charakterio bruož  ir g dži , kuri  ugdymas yra Karo akademijos misija. B tina
nuosekliai analizuoti, kaip kei iasi modernaus karo vedimo metodika ir aplinka, ir atsi-
žvelgti  tai Karo akademijos mokymo ir aukl jimo programose.
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3. Lyderio savyb s ir jas formuojantys veiksniai

Šiuolaikinis lyderiavimas apib dinamas kaip vadovo geb jimas paveikti karius sie-
kiant, kad j tikslai sutapt  su organizacijos tikslais ir bendruomen s pripaž stamomis nor-
momis ir vertyb mis.

Vadui lyderiui labai reikalingos šios savyb s:
dr sa – tai fizin , protin  ir moralin  galia veikti baim , sunkumus ir imtis veiks-

m . Iš lyderio reikalaujama savitvardos, geb jimo vertinti pavoj  ir s moningo savo parei-
gos suvokimo, o ne kokio nors nevalingo ar savižudiško elgesio;

intelektas – tai geb jimas vertinti naujas ir sud tingas situacijas, atsižvelgiant
jas prisitaikyti prie aplinkos ar j  keisti, konceptualiai m styti. M šyje lyderis dažnai, kad
išlaikyt  savitvard , turi pasikliauti vien savimi. Vadui reikalinga laki vaizduot , lankstus
m stymas ir racionalus protas. Kiekvienas iš ši  veiksni  sudaro prielaidas veikti;

valia – tai s moninga veikla pagal bendruomen s pripaž stamus principus ir ver-
tybes, tai geb jimas kontroliuoti savo paties veiksmus ar emocijas. Išskirtinos dvi ypatyb s: 
narsumas, kuris kariaujant gali b ti išreiškiamas kaip greitai sumanyti rizikingi veiksmai
arba kaip s moningas, valingas tikslo siekimas, ir atkaklumas, kuris kovojant padeda vadui 
ir jo kariams išsilaikyti iki galo neatsižvelgiant priešo pranašum  ar nepalankias kovos 
s lygas;

geb jimas vadovauti – pavojaus atveju vado buvimas veiksm  vietoje leidžia dviem 
b dais kontroliuoti situacij : pakrikusius karius sutelkti ir kv pti jiems ryžto nugal ti. Vado
ir jam pavaldži  kari  aki  kontaktas taip pat labai svarbus;

ištverm  – kad vadas gal t  tinkamai veikti, jis turi b ti sveikas, energingas ir fiziš-
kai stiprus. Žmogaus k nas – tai gyvyb s palaikymo sistema, joje gl di galia visk  ištverti, 
dr sa, valia ir intelektas;

moralumas – tai moralini  vertybi pripažinimas ir etikos norm  laikymasis.
Šiuolaikinis vadas lyderis turi suvokti naujas kovos taisykles ir paisyti žmogaus teisi .

Garb , patriotizmas ir kariuomen s etosas yra lyderio savybi  visumos dalis. Be etikos ir
etoso, be garb s ir patriotizmo tarnyba Lietuvai netenka prasm s.

Aptartos lyderio savyb s b tinos vadovaujant visais lygiais: strateginiu, operatyviniu ir
taktiniu. Jos apib dina lyderio charakter , kur  b tina ugdyti.  tai turi b ti atsižvelgiama
tobulinant karininko rengimo proces (žr. pav. „Lyderio savybi  visuma“).

Vado lyderio elgsenai didel tak  daro m šio veiksniai:
Pavojus. M šio laukas yra fiziškai pavojinga vieta – ia žmon s ž sta. Vadui tai 

dar daugiau reiškia – jis gali b ti nugal tas, t.y. pralaim ti m š , prarasti savo karius, b ti
apsuptas, atkirstas. Svarbiausia – jis gali ne vykdyti savo misijos.

Atsitiktinumas. Net geriausiai suplanuotos operacijos gali nepasisekti d l nenu-
matyt  atsitiktinum . Tai gali sujaukti vado lyderio planus. Tod l jis visuomet turi b ti pa-
sireng s netik tumams.
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Nežinomyb . Svarbi  fakt  nežinojimas, esmin s informacijos, pavyzdžiui, apie
priešo išsid stym , žygio krypt , dalini  sud t , priešo tikslus bei l kes ius ir t.t., kuri reika-
linga misijai atlikti, stoka.

Nuog stavimai – tai baiminimasis, kad kas nors bloga gali nutikti, nelaim s l kes-
tis. Tai gali paveikti vado ir kari  moral , sukelti panik . Vadas turi b ti budrus, kad laiku
tam užkirst keli .

tampa. Žmogaus k nas, protas ir nervai gali atlaikyti tik tam tikro stiprumo spau-
dim . Jam reikia išsimiegoti, pavalgyti, atsigerti, jis serga, šyla ir š la, pervargsta. Vado ir jo
kari  nervus neigiamai veikia tampa, nepritekliai.

S myšis. Trintis kovos lauke, visa, kas paprasta taikos metu, žlugdo ir tampa sun-
kiai veikiama kare. Maži nesklandumai virsta didžiausiomis kli timis.

Daugumoje NATO šali  kariuomeni  remiamasi C. von Clausewitz‘o „Karo princi-
pais“, kuri pagrindiniai yra šie:

aiškus tikslas; 
vadovavimo nuoseklumas;
plan  ir operacij paprastumas;
paj g  sutelkimas tinkamu laiku kritiškose vietose;
taupus j g  ir ištekli  naudojimas;
priešo trikdymas netik tais veiksmais;
veiksm  slaptumo išlaikymas;
iniciatyva pereinant  atak ;
judrus manevravimas (žr. pav. „Veiksniai, formuojantys lyderio savybes“).
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Išvados

1. Lietuvos kariuomen je vis aktualesniu uždaviniu tampa vado lyderio ugdymo pro-
gramos atnaujinimas ir tobulinimas.

2. Nauja lyderyst s studij  ir vado lyderio ugdymo programa rengiama Lietuvos karo 
akademijoje.

3. Programa rengiama remiantis šiuolaikine lyderyst s samprata, NATO ir kit  šali
karinio vadovavimo ir lyderiavimo patirtimi.

4. Rengiamoje programoje ypating d mes  numatoma skirti naujausi lyderiavimo
teorij , lyderio savybi  ir jas formuojan i  veiksni  studijoms, veiksmingo lyderiavimo mo-
delio rengimui ir jo eksperimentiniam taikymui Kari n  batalione.
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Leadership and Military Officer Development

by Lect. Ar nas Alonderis
The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania

Summary

Command in a contemporary organisation should be based on leadership that presents a significant
tool in dealing with people. The improvement of leadership in military command processes is crucial
to attain efficiency of work in any unit of a military organisation. In battles, leaders often find them-
selves in situations where leadership is inevitable. Capability to lead enables contemporary officers
to understand future challenges and tasks of command.

Considering leadership in more detail, it poses the following questions: what makes the core of
leadership? Why is competence in leadership so significant in a contemporary society? Why it is lead-
ership that makes command a success? Can someone master leadership by learning or is it an inborn
talent? Whoch skills are inborn and which have to be learnt? And finally, where does the inspiration
and the spiritual power of a leader come from?

These questions establish a relationship between the leader’s behaviour and training of leader-
ship, emphasizing that the two should be developed jointly.

The General Jonas Žemaitis Military Academy has recently developed and approved the Lead-
er Development Programme that aims at developing young military commanders-leaders. Based on
major military values, the Programme is integrated into the officer development programme and
includes all aspects of professional and civic development. Equipped with theoretical lectures, actual
situation analysis, case studies, video exercise, and psycho-physical training, the Programme is inte-
grated into all four courses within the Military Academy of Lithuania. With its help, cadets become
familiar with different points of view on leadership; and, thus, they can creatively attain the true
leader’s insights and sources of spiritual and related powers, which helps them to become initiators
of future changes and innovation. Skills that are attained include: conceptual, creative thinking (posi-
tive creative thinking, insights, visions, etc.), emotional fundamentals (self-actualisation, confidence),
social interaction (team spirit, motivation, inspiration), etc. The Programme sets the basis for devel-
opment of mature personalities, i.e. the future leaders. This is achieved during academic and military
studies provided within the Academy.

Cadets, the future officers, commanders, and leaders, learn to think creatively, express their
minds fluently, generate progressive ideas, and work self-sustainingly. Methods employed in the Mili-
tary Academy of Lithuania are based on military educational principles applied by military institu-
tions of western countries.
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VADU GIMSTAMA AR TAMPAMA?

Kar. Jonas Mažylis,
doc. dr. Bronius Puzinavi ius
Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademija

Anotacija

Siekiant objektyviau ištirti asmenyb s savybes, pasitelkiamos vairios proced ros ir metodikos. 
Viena populiariausi  ir lengviausiai prieinam  – psichologinis testavimas. Psichologinio testavimo 
pratybos vyko ir Lietuvos karo akademijos 031-1 kari n  b ryje. Ši pratyb  tikslas – ne tik išmokti 
atlikti psichologin  testavim , bet ir nustatyti bei vertinti kai kurias labai svarbias b simojo karininko 
asmenyb s savybes. Straipsnyje pristatomi ir analizuojami 031-1 kari n  b rio psichologinio testavi-
mo rezultatai.

vadas

Prigimties ir patirties santykio vado asmenyb s strukt roje problema, keliama anks-
iau, neprarado aktualumo ir m s laikais. Visada buvo ir yra domu sužinoti, kas lemia

vadovavimo s km  – gimti gabumai ir polinkiai ar kartu su gyvenimo patirtimi bei studi-
juojant gytos žinios ir g džiai.

Žinoma, šioje diskusijoje ir mes nepad sime taško. Ta iau, manome, niekas neabejoja,
kad vadui išties labai reikalingi specifiniai geb jimai ir polinkiai, padedantys jam s kmingai
atlikti sud tingus vadybin s bei pedagogin s veiklos uždavinius. Labai svarbu šiuos savo ir 
kit  individualius geb jimus ir polinkius atpažinti, kad studijuoti karybos b t priimami
tinkamiausi kandidatai, verti T vyn s gyn jo vardo b simieji karininkai.

Karinink  atrankos ir ugdymo problemos svarb  gerai suprato ir vienas iš karo peda-
gogikos Lietuvoje pradinink plk. ltn. Vaclovas Biržiška. Savo „Karo pedagogijos bruožuo-
se“ jis raš , kad vad  aukl jimo klausimas tampa pamatiniu karo pedagogikos reikalavimu,
iš kurio išplaukia ir kuriuo remiasi ir kiti kariuomen s aukl jimo uždaviniai [3, 52].

Atrinkti geriausius, tinkamiausius karyb  studijuoti kandidatus, juos ugdyti – nelengvas
uždavinys, susij s su asmenyb s savybi pažinimu, j puosel jimu ir pl tojimu. Ir apie save, 
ir apie kitus žmones mes dažnai sprendžiame gana subjektyviai ir paviršutiniškai. Siekiant
objektyviau pažinti asmenyb s savybes, pasitelkiamos vairios psichologin s proced ros ir
metodikos. Viena populiariausi  ir lengviausiai prieinam  – psichologinis testavimas. Pas-
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taruoju metu testai dažnai naudojami vertinant jaunimo akademinius geb jimus, organi-
zuojant profesin  atrank , teikiant psichologines konsultacijas, diagnozuojant charakterio
akcentuacijas bei psichikos sutrikimus.

Mokytis valdyti psichologinio testavimo proced ras padeda psichologinio testavimo
praktikos darbai, atliekami psichologijos studij  metu. Generolo Jono Žemai io Lietuvos
karo akademijoje kari n psichologinio testavimo pratybos vedamos jau nebe pirmus me-
tus. 2003–2004 mokslo metais, per rudens semestr , tokiose pratybose dalyvavo 031-1 b rio
kari nai. Ši pratyb  tikslas – ne tik išmokyti atlikti psichologinio testavimo proced ras,
bet ir bandyti nustatyti bei vertinti kai kurias labai svarbias b simojo karininko asmenyb s
savybes.

Tyrimo objektas – 031-1 b rio kari n psichologiniai ypatumai ir vadovavimo polin-
kiai.

Straipsnio tikslas – aptarti ir išanalizuoti psichologinio testavimo 031-1 kari n  b ryje
rezultatus bei šio b rio kari n  galimybes tapti gerais vadais.

1. Kari n  asmenyb s tipai ir j  profesinis kryptingumas. Kar. Jonas Mažylis, pasitel-
k s pla iai žinom  amerikie io psichologo Džono Holando (John Holland) metodik , tyr
savo b rio kari n  asmenyb s tipus ir j profesin kryptingum . Dž. Holando apklausa pa-
deda geriau pažinti savo geb jimus ir pom gius, atskleisti, kurioje profesin s veiklos srityje
galime geriau save išreikšti, tik tis s km s, pasiekti, kad m s profesin  veikla b t  ne tik
naudinga visuomenei, bet ir mums patiems teikt  džiaugsm , skatint  tobul ti.

Dž. Holando apklausos rezultatai atsispindi 1 diagramoje.

Asmenyb s tipus žymin i  raidži  kod  reikšm s: R-P – realistiškasis (praktiškasis), T-
I – tyrin tojo (intelektualusis), S-K – socialusis (komunikabilusis), K-N – konvencionalusis
(normatyvusis), I-V – iniciatyvusis (veiklusis), M-A – meniškasis (artistiškasis) tipai.

Diagramos duomenys rodo, kad 7 iš 13 apklaust kari n labiausia atitinka iniciatyv j
(veikl j ) asmenyb s tip  (diagramoje pažym tas I–V raidži  kodu). 

1 diagrama. Asmenyb s tipai
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Pasak Dž. Holando, iniciatyviojo, arba veikliojo, tipo atstovas – tai energingas, judrus,
veiklus, iniciatyvus, netgi šiek tiek agresyvus žmogus, siekiantis lyderio pozicij , pripažini-
mo, m gstantis veiklos r šis, susijusias su vadovavimu, aukštu asmenyb s statusu. Jam ne-
patinka s dimas, nuobodus, monotoniškas darbas. Šiomis savyb mis pasižymintys žmon s,
anot Dž. Holando, dažniausiai renkasi vadybininko, mon s ir organizacijos vadovo, diplo-
mato, reporterio profesijas. Šiose profesin s veiklos srityse pasiekia neblog  rezultat .

Gal kiek netik ta, kad antr j  ir tre i j  vietas pasidalijo konvencionalusis, arba nor-
matyvusis (K-N), ir tyrin tojo, arba intelektualusis (T-I), asmenyb s tipai. Ši  tip  žmon s,
anot Dž. Holando, nepasižymi lyderio savyb mis, nelink  vadovauti. Konvencionaliojo,
arba normatyviojo, tipo žmon s link prisitaikyti, paklusti, laikytis nustatytos tvarkos. Taigi, 
nors šio tipo atstovams ir neb dinga lyderiauti, jie turi daug drausmingam kariui (taip pat
ir karininkui) reikaling  savybi .

Karininkui reikaling  savybi  nestokoja ir tyrin tojo, arba intelektualusis, tipas. Šio
tipo atstovams b dingas analitinis m stymas, pom gis spr sti sud tingas problemas.

Manytume, kad tokie apklausos rezultatai netur t  stebinti. Jie gali praversti siekiant
objektyviau vertinti karininko asmenyb  ne tik kaip lyderio. Juk jis turi ne tik vadovauti,
bet ir paklusti, elgtis griežtai pagal karini  statut  reikalavimus, laikytis nustatytos draus-
m s ir tvarkos, analitiškai m styti ir savarankiškai spr sti.

2. Bendravimo ir organizaciniai polinkiai. Labai svarbi karininko asmenyb s savyb
– jo bendravimo ir organizaciniai geb jimai. Komunikabilumas kaip charakterio bruožas
ugdomas bendraujant su kitais žmon mis, veikia individo elges , tampa prielaida formuotis
tokioms asmenyb s savyb ms kaip dom jimasis žmon mis, pom gis bendrauti, socialinis
suvokimas ir socialin kompetencija, empatija. Visos šios savyb s labai svarbios ir reikalin-
gos profesin je veikloje, kur darbas susij s su bendravimu ir vadovavimu. Ne mažiau šioje
srityje b tini ir organizaciniai polinkiai, kurie pasireiškia geb jimu savarankiškai spr sti,
iniciatyvumu bendraujant, veikiant, planuojant.

031-1 b rio kari n  bendravimo (komunikacinius) ir organizacinius geb jimus tyr
kari nas Ignas Baltakis. Kari n  apklausa parod , kad daugiau kaip pus s (7 iš 13) apklaus-

t j  gana aukštas 
komunikacini  bei 
organizacini  geb -
jim lygis. J komu-
nikaciniai ir orga-
nizaciniai polinkiai
vertinti 5 arba 4 

balais. Kari n pa-
siskirstymas pagal
šias geb jim  r šis
pavaizduotas 2 dia-
gramoje.2 diagrama. Kari n  bendravimo (komunikaciniai) ir organizaciniai geb jimai
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Testuojamieji, gav  aukš iausi vertinim  (5 balus), jau ia veiklos, kuriai reikia ben-
dravimo ir organizacini  geb jim , poreik , aktyviai jos siekia, gerai susigaudo sud tin-
gose situacijose, laisvai jau iasi naujame kolektyve, yra iniciatyv s, atkakl s, nesunkiai
apsisprendžia, apgina savo nuomon , gali pagyvinti nepaž stam kompanij , m gsta orga-
nizuoti žaidimus, kitokius renginius. Šiek tiek prastesni bendravimo ir organizaciniai geb -
jimai 4 balais vertint  tiriam j . Jie patys ieško veiklos, kuri patenkint j  bendravimo bei
organizacinius poreikius. Jei aukštus vertinimus gav kari nai  anketos klausimus atsak
nuoširdžiai, galima tik tis, kad iš j  išaugs geri vadai.

Reik t pažym ti, kad kai kuri  tiriam j komunikaciniai ir organizaciniai geb jimai
gerokai skiriasi. Yra ir toki , kuri  komunikaciniai geb jimai vertinti pa iais aukš iausiais
balais, o organizaciniai – gerokai pras iau. Tai rodo, kad šie geb jimai, taip pat ir geb jimas
vadovauti, turi b ti ugdomi ir lavinami. Tam kaip tik ir reikalingos studijos Karo akademi-
joje, kuri  metu daug j g  skiriama lyderio savyb ms ugdyti.

3. Kari n  geb jimus lyderiauti ir vadovauti tyr  031-1 b rio kari n Virginija Jur-
kut . Jos atliktos apklausos tikslas – nustatyti 031-1 b rio kari n  geb jim  ir polinki
vadovauti ir lyderiauti lyg , išsiaiškinti, kokias vado bei lyderio savybes apklaustieji laiko
svarbiausiomis, prioritetin mis. Statistiškai apdorojus apklausos rezultatus paaišk jo, kad
dviej  tre dali ( 3

2 ) tiriamosios grup s kari n  prielaidos tapti gerais vadais ir lyderiais
vertintinos kaip geros arba labai geros, o likusio tre dalio yra menkesn s (žr. 3 diagram :
26 ir daugiau bal  gavusi  respondent  galimyb s tapti gerais vadovais ir lyderiais vertinti-
nos kaip geros, o 32 ir daugiau – kaip labai geros).

3 diagrama. Kari n prielaidos tapti gerais vadais 

Tai reiškia, kad kari nams, ypa  tiems, kuri  galimyb s vertintos palyginti mažai bal
(diagramoje nuo 18 iki 25), dar reikia d ti nemažai pastang , kad išsiugdyt  tas asmenyb s
savybes, kurios reikalingos geram vadui ir lyderiui. Tik kim s, kad jiems tai pavyks, nes Karo
akademijoje sudarytos reikiamos s lygos, skiriama daug d mesio lyderio savybi  ugdymui.
Be to, ir laiko tiriamieji turi pakankamai – juk jie tyrimo metu dar tik I kurse studijavo.
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4. Lyderio savybi  vertinimas. Kar. V. Jurkut s tyrimas taip pat parod , kad 031-1 b -
rio kari nai labiausiai vertina vado atsakomyb , k rybingum , punktualum  ir atkaklum
(žr. 4 diagram ).

4 diagrama. Lyderio savybi  vertinimas

Kar. Laurynas Šemeška tyr , kokiam vadovavimo (lyderiavimo) stiliui tiriamieji teikia 
pirmenyb , ar jie supranta, kad labai svarbu mok ti derinti vairius vadovavimo stilius atsi-
žvelgiant konkre i  vadovavimo situacij  bei vadovaujamos grup s brandos, kompetenci-
jos, drausm s ir motyvacijos lyg . Remiantis šios apklausos duomenimis galima teigti, kad 
10-ies iš 15-os apklaust kari n  galimyb s tapti lyderiais ir gerais vadais gali b ti vertina-
mos kaip geros arba labai geros, o likusi  5-i  – kaip menkesn s. Ši apklausa parod , kad
dauguma apklaust j  teikia pirmenyb demokratiškam vadovavimo stiliui, ta iau supranta,
kad geras vadas ar lyderis turi mok ti derinti vairi  valdymo stili  teikiamas galimybes,
o tam tikromis, pavyzdžiui, ekstremaliomis ar kritiškomis, s lygomis b tinos autokratinio
valdymo priemon s (5 diagrama).

5 diagrama. Vadovavimo stiliai
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Diagrama rodo, kaip (minimaliai, vidutiniškai ir stipriai) išreikštas apklausos dalyvi
polinkis vienaip ar kitaip vadovauti. Minimalaus polinkio demokratiškai vadovauti nenu-
statyta, tik vidutinis ir stiprus.

5. Kari n  asmeninio bei situacinio nerimo tyrimas. Šis tyrimas, kur  taikydamas ame-
rikie io psichologo arlzo Spilbergerio (Spielberger) metodik  atliko kar. Paulius Misi nas,
parod palyginti aukšt  tirto b rio kari n  nerimo lyg  – gerokai aukštesn  už 2002–2003 m.
m. II kurso 016-6 b rio kari n , nustatyt ketvirto semestro metu. O 031-1 b rio kari nai
buvo apklausiami pirm j  semestr , k  tik gr ž  iš bazinio kario kurso pratyb . Suprantama,
j  adaptacija, prisitaikymo prie gyvenimo, studij  ir tarnybos s lyg  Karo akademijoje eta-
pas tuo metu buvo dar tik prasid j s. Tai ir gal jo lemti padid jus  j  nerimo lyg .

. Spilbergeris pabr žia, kad vertinti nerimo kaip asmenyb s savyb s lyg  labai svar-
bu, nes šis veiksnys daro nemaž tak  individo elgsenai. Tam tikras nerimo lygis – nat rali
ir b tina aktyvios, veiklios, k rybingos asmenyb s b sena. Kiekvienas žmogus turi savo
optimal  arba pageidaujam , jam gyventi ir veikti netrukdant  nerimo lyg . Tokio lygio ne-
rimas vadinamas naudingu nerimu. Asmenyb s sav s pažinimas ir vertinimas šiuo poži riu
– svarbus savikontrol s, savireguliacijos ir saviugdos veiksnys. Tod l naudinga žinoti, koks
yra kiekvieno iš m s  nerimo lygis, nes pagal tai mes galime kontroliuoti savo elges .

Daugelis žinom  nerimo tyrimo metodik leidžia nustatyti tik asmeninio nerimo lyg .
. Spilbergeris pasi l  metodik , leidžian i  diferencijuotai tirti nerim , t. y. ne tik nusta-

tyti tiriamojo asmens, bet ir situacin  nerim . Asmens nerimas, anot  Spilbergerio, – tai
gana pastovi individo savyb  ar b sena, liudijanti jo poži r pavoj jo prestižui, savigarbai
bei savivertei. Situacinis arba reaktyvinis nerimas – tai pirmiausia subjekto išgyvenamos
neigiamos emocijos, nerimas, tampa susid rus su gr sminga, pavojinga situacija.

Kar. P. Misi no atlikta apklausa parod , kad iš 15-os tirt  031-1 b rio kari n  6 asmens
bei 8 situacinio nerimo lygis apklausos metu vertintinas kaip aukštas, o likusi j  – kaip
vidutinis, t. y. optimalus, naudingas. Žemo nerimo lygio nenustatyta (žr.1 lentel ). Apie
tokius rezultatus l musius veiksnius jau kalb ta.

                       Nerimo lygis
Slapyvardispy

Aukštas/balai Vidutinis/balai Žemas/balaiŽ

Dokasus
pyp

35
Ignasg 34
Majeris
g

51
ŽiedasŽ

ajeajej
59

Tadas 47
ŠakalasŠ

adas
44

Niagarag 41
Grambuolysy

gg
44

Kaktusas 36
Salut 51
Pantera 39
Liepap 61
Karysy 66
Andrius

yy
36

Smailus kampasp 46
Iš viso 7 8 -------

1 lentel . Kari n  nerimo skal
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031-1 kari n  b ryje buvo atlikta ir kit  anketini  apklaus  ir test . Kar. Remigijus Za-
vackis tyr  studijuojan i j  motyv  strukt r , kar. Tadas Berenis ir kar. Mindaugas Dainelis
– socialin  ir psichologin  grup s klimat , kar. Mindaugas Garbenis – savo koleg poži r
kai kuriuos neigiamus visuomen s gyvenimo reiškinius, kar. Ignas V žys – kari n poži r
moter  tarnyb kariuomen je, j  galimybes ir problemas. Vis  ši  gana turining  ir sud tin-
g  apklaus  negalime išsamiai aptarti viename palyginti nedideliame straipsnyje. Su min t
tyrim  rezultatais galima susipažinti Karo akademijos Humanitarini  moksl katedroje.

Panašios apklausos ir testai psichologijos pratyb  metu bus atliekami ir ateityje. Ka-
ri nai gana palankiai šiuos tyrimus vertina, noriai juose dalyvauja, pripaž sta j  naud  ir
reikalingum , aktyviai svarsto rezultatus.

Išvados

1. Psichologinio testavimo pratybos b rio kari nams pad jo geriau suvokti ir tiksliau
vertinti savo privalumus ir tr kumus.

2. Geriau save paž stant, galima atsiskleisti, ugdyti ir tobulinti b simajam karininkui
labai reikalingus geb jimus.

3. Psichologinis testavimas ne tik padeda geriau pažinti save, bet ir gyti šio darbo
patirties, kuri gali b ti labai naudinga ateityje.
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Are You Born to Be a Leader or Do You Become One?

by Cadet Jonas Mažylis and Assoc. prof. dr. Bronius Puzinavi ius
The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania

Summary

The article provides results of psychological testing conducted in the 031-1 platoon at the General 
Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. It can be assertively stated that the testing has led 
cadets to better self-perception and increased awareness of their strengths and weaknesses.
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APIE VADO CHARAKTER , KALB  IR
KOMUNIKABILUM

Kar. Aurimas Sirvydis,
doc. dr. Bronius Puzinavi ius
Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademija

Anotacija

Remiantis karo psicholog  darbais straipsnyje aptariami kai kurie vado charakterio bruožai, jo
kalbos ypatumai, bendravimo su pavaldiniais psichologiniai aspektai.

vadas

Centrin karin s organizacijos fig ra yra karininkas. Jis yra tarpininkas tarp aukš iau-
sios karin s vadovyb s, savo tiesioginio viršininko ir jam patik t pavaldini  – jaunesni j
vad  ir kareivi . Aukštesniajai vadovybei jis yra sipareigoj s vykdyti užduotis, o savo pa-
valdiniams – jais r pintis ir jiems vadovauti. Ši dviguba atsakomyb  ugdo karinink , kuris
yra ne tik karini  užduo i  vykdytojas, bet ir kari  mokytojas, aukl tojas ir vadas, privalan-
tis jiems skiepyti meil  T vynei, ugdyti pareigingum , atsakomyb , dr s  ir pasiaukojim .
Anot div. gen. Stasio Raštikio, ,,kariuomen  yra antroji didel  tautos mokykla“, mokykla,
kurioje ugdomi ir puosel jami tautos idealai, tautin  ir pilietin dvasia, aukšta moral  ir
dorov , garbingos tradicijos ir didžiausios vertyb s [1, 57–65].

Kad karininkas gal t  tinkamai atlikti patik t  vaidmen , jis turi pasižym ti tam ti-
kromis specifin mis savyb mis. Prieškario Nepriklausomoje Lietuvoje parengtoje karinin-
ko – vado charakteristikoje sakoma, kad vadai visais laikais tur jo b ti energingi, veikl s,
dr s s, morališkai ir fiziškai stipr s, mokantys naudoti ginkl , gij  kari pasitik jim [2,
13–14, 18]. Vienas iš žymesni  lietuviškosios karo psichologijos k r j  Generalinio štabo
mjr. Vytautas Bulvi ius 1940 m. išleistoje knygoje ,,Karinis valstyb s rengimas“ pabr ž ,
kad karininkai turi b ti labai vairiapusiai, jiems b tina greita orientacija, fizin  ir morali-
n  tvirtyb , intelektinis paj gumas, sveikas atkaklumas, jie privalo vertinti savo ir svetim
nuomon , mok ti elgtis tiek su vyresniais, tiek su jaunesniais už save, nebijoti atsakomyb s,
geb ti organizuoti ir administruoti [3, 123–130].

Straipsnio objektas – karininko charakteris, kalba ir komunikabilumas.
Straipsnio tikslas – remiantis karo psicholog darbais aptarti kai kuriuos labai svar-
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bius vado charakterio bruožus, jo kalbos reikalavimus, bendravimo su pavaldiniais psicho-
loginius aspektus.

Metodai: literat ros apžvalga ir analiz .

1. Vado charakteris – jo asmenyb s pamatas

Charakteris – savit  asmenyb s bruož  visuma, veikianti žmogaus elgsen . Karo psi-
chologijos problemas gvildenan iuose darbuose neretai svarstoma, kokios vado charakterio
savyb s yra pa ios svarbiausios, reikalingiausios – ar išskirtiniai protiniai geb jimai, inte-
lektas, ar tvirtas b das, geležin  valia. Aptariant š  klausim  cituojamas Napoleonas Bona-
partas, kuris sak , kad vado charakteris yra tarsi jo asmenyb s pamatas, o intelektas – ant
to pamato sur stas statinys. Ši simbolin  b do ir intelekto konstrukcija, anot Napoleono,
tur t  sudaryti kvadrat . Abi asmenyb s savyb s – aukštas intelektas ir tvirtas charakteris
– turi darniai ,,sugyventi“, viena kit papildyti. Netur t  b ti taip, kad kuri nors iš ši  vado
savybi  akivaizdžiai dominuot  kitos s skaita [2, 13–14].

Tenka pripažinti, kad tvirto charakterio ir aukšto intelekto sintez  n ra labai dažnas
reiškinys. Tod l bandydami atsakyti  klausim , kokios asmenyb s savyb s vadui yra svar-
biausios, karo psichologai Normanas Kouplendas (Copeland), Peteris Bolligeris (Bolliger),
žym s karvedžiai Napoleonas Bonapartas, Karlas Klauzevicas (Clausewitz) ir Michailas
Dragomirovas bei lietuviškosios karo psichologijos pradininkas gen. štabo mjr. V. Bulvi ius
mano, kad kare vis d lto naudingesni, nors ir menkesnio intelekto, bet valingi, suman s,
tvirto b do karininkai. Dr s s, tvirto charakterio vadai geriau gyvendina karin s vadovy-
b s sakymus ar savo, nors ir nelabai sud tingus, bet naudingus sumanymus. O intelektu-
aliam, bet minkšto b do, neryžtingam vadui sunkiau vykdyti ne tik vadovyb s sakymus,
bet ir savo, nors ir protingus, bet sunkiai gyvendinamus planus. Kovoje, m šyje dažniau
kyla ne klausimas, k  reikia daryti, bet kaip gerai atlikti tai, kas akivaizdžiai b tina. Tokias 
užduotis paprastai geriau sprendžia ne teoretikai ar m stytojai, bet suman s, veikl s, ener-
gingi ir praktiški žmon s. Žinoma, tai nereiškia, kad karininkams nereikalingas skvarbus
protas, puikus profesinis pasirengimas. Jie turi nuolat lavinti savo intelektinius geb jimus,
kelti profesin  meistriškum [4, 61–62; 3, 123–130; 2, 14].

Šveicarijos kariuomen s pedagogai ir psichologai Rudolfas Štaigeris (Steiger) ir Ul-
richas Cvygartas (Zwygart) mano, kad šiuolaikinis vadas pirmiausia tur t  b ti humaniš-
kas žmogus, laikytis visuotinai priimt  moral s norm  ir princip , puosel ti demokratin s
visuomen s vertybes. Jis turi b ti pavyzdys savo pavaldiniams, kompetentingas ir huma-
niškas. Humaniškumas ir profesin  kompetencija taikos metu b tina, kad vadas gal t  s -
kmingai vadovauti kari kovinio rengimo procesui, pasiekti jo tiksl . M šyje vado, kaip
labiau patyrusio, profesionalaus kario, dalykin  kompetencija yra vienas svarbiausi  s km
lemian i  veiksni [5, 79; 6, 82–83].

Brit karo psichologas N. Kouplendas, remdamasis ir kit  autori  mintimis, knygoje
,,Psichologija ir kareivis“ pabr žia, kad viena reikalingiausi  gero vado savybi  yra aktyvu-
mas, veiklumas. Vado aktyvumas yra svarbiausia jo kaip asmenyb s individualumo išraiška.
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Žmogaus individualumo pagrindas yra jo charakteris. Ta iau geras charakteris dar nereiš-
kia, kad žmogus yra išskirtin , patraukli, tinkanti vadovauti asmenyb . Gero charakterio
asmenyb  turi daug privalum  – tai darbštus, s žiningas, atsakingas, besilaikantis duoto
žodžio, turintis tvirtus sitikinimus žmogus. Bet kartu jis gali b ti nuobodus, sur g s, neko-
munikabilus, t.y. visiškai ne tas, k  mes vadiname ryškia asmenybe. Individualumas, anot
N. Kouplendo, – tai žmogaus sugeb jim  ir energijos pavertimas pro iais ir veiksmais, ku-
rie patraukia, sudomina ir kitus žmones. Taip suprantamas individualumas yra ypa  svarbi
vado charakterio savyb , padedanti jam daryti didel tak  savo pavaldiniams [4, 59].

N. Kouplendas pažymi, kad tomis pa ioms aplinkyb mis vidutini  intelektini  geb -
jim  žmogus, mokantis vairuoti automobil  ar groti fortepijonu, yra daug ryškesn  indi-
vidualyb , palyginti su žmogumi, nemokan iu daryti nei vieno, nei kito. Individualumas
– tai meistriškumas dirbant, žaidžiant, bendraujant, kuris daro žmog patraukl  ir dom
kitiems. Netgi jei žmogus išmoko kok  nors cirko element , pavyzdžiui, ant nosies galiuko
išlaikyti butel , vien d l to jis kitiems gali b ti patrauklesnis, domesnis.

Tinkamai vadovauti, t.y. atlikti vien  esmini  vado funkcij , ne manoma nesugebant
sav s valdyti ir kontroliuoti. Žmogus, ne stengiantis susivaldyti, kontroliuoti savo elgesio
ir emocij , paprastai negali kitiems vadovauti. Žodžiai „aš negaliu“ tur t  b ti išbraukti
iš kiekvieno, kuris siekia vadovo karjeros, žodyno. Žmogui, kuris sau nuolaidžiauja vairiai
teisindamasis: „Man sunku rytais anksti keltis“, „Aš negaliu mesti r kyti“, „Aš negaliu pri-
siversti atlikti nam darb “ ir pan., sunku tapti geru vadovu. Jei vadovas nemoka susivaldy-
ti, greitai užsiplieskia, yra tingus, nenuoširdus ir neteisingas, jo taka pavaldiniams bus labai
nedidel  ir ne visada teigiama.

Vadovas turi b ti savo pavaldini  ar sek j priešakyje. Ir negali vadovauti, jei atsilieka
nuo j  išsilavinimu, žiniomis ir geb jimais. Vadovas turi b ti pripažintas t  žmoni , kuriems
vadovauja. Pavaldiniai noriai pakl sta tik tokiam vadovui, kurio geb jimais ir tinkamumu
vadovauti neabejoja.

Norint pelnyti pavaldini pagarb  ir pasitik jim , b ti j priešaky, reikia daugelio
dalyk . Bene svarbiausias iš j  – geras išsilavinimas, profesinis pasirengimas, kur  N. Kou-
plendas taip pat vadina individualumo išraiška. Anot jo, vadas bus tinkamas vadovauti
ne tik d l puikaus, vairiapusio išsilavinimo, bet ir išskirtinio pranašumo keliose veiklos
srityse bei negin ytino pranašumo vienoje iš j . Negin ytinas vado pranašumas tur t pa-
sireikšti profesin je veikloje, ypa  vadovaujamam daliniui ar padaliniui reikšmingiausioje
karybos srityje. Be to, jis turi b ti išsilavin s, pla i paži r , pakankamai lankstaus proto,
kad b t domus daugeliui savo pavaldini , gal t  su jais kalb tis, diskutuoti pa iais vai-
riausiais klausimais.

Kaip žinoma, kai kurie žmon s gana prastai save vertina. Kitaip tariant, jie jau iasi
nevisaver iai. Žmogus, turintis nevisavertiškumo kompleks , dažniausiai nesugeba atsi-
skleisti, pasireikšti kaip individualyb , nes nepasitiki savimi, neišsiugdo s km lemian i
bruož . Jei lydi s km , tai dažniausiai ne tik d l to, jog jis yra ryški individualyb , bet kad
jam sekasi veikla, kitaip sakant, kad jis sugeba savo vidines galimybes paversti visiems ma-
tomais pro iais ir veiksmais.
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Dar vienas žmogaus, taip pat ir vado, individualus bruožas, nuo kurio priklauso vado-
vavimo s km  – atvirumas žmon ms, dom jimasis jais. Principingas, gero charakterio, bet 
bendrauti nem gstantis ir nesugebantis žmogus, pasak N. Kouplendo, dažniausiai galvoja
apie save, savo, bet ne kit  reikalus. Jam b dingas egoizmas. Toks žmogus gali b ti darbš-
tus, s žiningas, sant rus, tikintis, bet labai nuobodus, užsisklend s, egoistiškas, tod l ap-
linkiniams nekeliantis simpatijos. O atvirumas skatina žmog  galvoti apie kitus. Ši savyb
ypa  reikalinga siekiantiems vadovauti. Vado d mesys tur t  b ti skirtas ne tiek sau, kiek
kitiems žmon ms, pirmiausia – savo pavaldiniams. Kuo labiau žmogus domisi kitais, tuo 
daugiau vil i , kad jis taps geru ir sumaniu vadu. Egoizmas turi užleisti viet pasiaukojimui,
o šis bruožas – tapti svarbiausia jo gyvenimo dalimi, nes vadovavimas – tai gyvenimo b das,
– teigia N. Kouplendas.

Kalbant apie vado charakter  apib dinan ias savybes, savaime iškyla j  ugdymo pro-
blema. Ji susijusi su dar bendresniu, gal kiek jau ir nuvalkiotu, bandymu atsakyti klausim ,
ar vadu gimstama, ar juo tampama. Žinoma, vadas turi tur ti tam tikr gimt  ar vaikyst je
gyt  savybi  ir privalum . Bet neabejotina, kad kiekvienas norintis tapti geru vadu karys

turi daug mokytis, lavintis, kaupti praktin  vadovavimo patirt . N. Kouplendas pažymi, kad
n  vienas iš didži j karo vad  toks negim . Jie išskirtiniais vadais tapo d l gero išsilavini-
mo, išskirtinio pasitik jimo savimi, kur lemia žinios ir g džiai. J profesinis meistriškumas
ir vairiopa patirtis buvo siejama su nuoširdžiu asmeniniu d mesiu savo pavaldiniams. Di-
dieji vadai gerai suprato, kad s kmingai gali vadovauti tik tas, kurio vadovavimo stilius yra
žmon ms priimtinas. Tod l jie negail jo j g , kad j  vadovavimas b t  kaip tik toks.

Vadovavimo geb jimai, kaip ir kiti, gali b ti ugdomi. Nemaž  reikšm  ugdant šiuos
geb jimus turi sportiniai žaidimai, kurie kartu yra ir puiki laisvalaikio leidimo bei žmoni
bendravimo forma. Sporto žaidimai ne tik stiprina fizines j gas, didina ištverm , gerina
judesi koordinacij , bet ir moko bendrauti, vadovauti, ugdo proto lankstum , kolektyviš-
kum , draugiškum , padeda suvokti, kad s km  varžybose lemia sutelktos visos komandos
pastangos. Geb jimas vadovauti, b ti grup s lyderiu ima ryšk ti jau vaikyst je ar mokantis
vidurin je mokykloje. Tik ši  geb jim  turintys jaunuoliai tur t  rinktis profesijas, glau-
džiai susijusias su vadovavimu.

N. Kouplendas pasteb jo, kad daugelis žymi  karo vad , pavyzdžiui, britas Horacijus
Nelsonas (Nelson), amerikie iai Frederikas Sl jus Robertsas (Roberts), Džordžas Vašing-
tonas (Washington), Andrusas Džeksonas (Jackson), Robertas Ly (Lee) ir kiti buvo labai 
religingi žmon s [4, 64]. Kariai gerbia karininkus, kurie, nepabr ždami savo religingumo,
kartu nesistengia jo sl pti arba atsisakyti. Giliai tikintys, religingi vadai praturtina savo vei-
kl  tuo, ko neturi kiti. Kasdien  j  b t praturtina tik jimas, ir jau vien tai turi ne kainojam
vert , nes tik jimas, kaip sakoma, „kalnus nuver ia“ ir daro stebuklus. Tikintis vadovas ar 
vadas turi nepaliauti tik ti ir nuolat sau kartoti: man pasiseks, aš laim siu. Žinoma, tik ji-
m  turi lyd ti protingos pastangos, atkaklus darbas. Daugiau galimybi  tapti milijonieriumi
turi tas, kuris d l keli  cent pelno nepatingi d ti daugiau pastang , nei tas, kuris nori
laim ti daugiau, bet deda mažiau pastang . S kme tikintis vadas nesustoja pusiaukel je,
nenuleidžia rank , atkakliai, tik damas ir pasitik damas, siekia užsibr žto tikslo.
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2. Kalba – galinga psichologinio poveikio priemon

Labai svarbi žmogaus saviraiškos priemon  – kalba. Ji yra vienas svarbiausi  žmogaus
individualumo, jo charakterio požymi . Kalb dami mes galime ne tik keistis informacija,
bet ir psichologiškai paveikti pašnekov , vienaip ar kitaip j  nuteikti, tikinti, sukelti susido-
m jim , netgi sužadinti entuziazm . Tod l vadas, kaip ir bet kuris kitas vadovas ar pedago-
gas, tur t  stengtis kuo geriau, meistriškiau naudoti š galing  bendravimo instrument .

Vadovaujamus postus visuomen je paprastai užima iškalb s žmon s. Politikos veik -
jas tampa parlamento nariu ar ministru ne vien d l to, kad lenkia kitus savo išsilavinimu ar
profesiniu pasirengimu, bet ir tod l, kad moka taigiai, sklandžiai kalb ti, geba klausytojus
tikinti, jo kalba kelia pasitik jim .

Profs jung  veik jas iškyla lyderius ne tod l, kad yra geresnis santechnikas, staty-
bininkas ar vairuotojas, bet d l to, kad yra iškalbus, moka išreikšti ne tik savo, bet ir kit
profesijos atstov  mintis ir l kes ius. Vadovavimas – tai menas paveikti žmones tikin jimu
bei asmeniniu pavyzdžiu, kad jie veikt  norima linkme. Viena veiksmingiausi  žmoni ti-
kinimo priemoni  yra kalba.

Nor damas ugdyti savo geb jim  daryti poveik  kitiems, vadas turi mokytis kalb ti
lengvai ir tikinamai. Klysta tie, kurie mano, kad mok jimas gražiai, sklandžiai kalb ti, ora-
toriaus menas yra gimtas talentas. Kiekvienas žmogus gali tapti neblogu kalb toju, jeigu
to siekia, mokosi. Pagrindinis reikalavimas, norint išmokti gražiai kalb ti, labai paprastas
– reikia kalb ti. Kaip yra tik vienas b das išmokti plaukti – šokti  vanden  ir… plaukti, taip
ir kalb ti reikia mokytis kalbant, pavyzdžiui, bendraujant su draugais.

Karinink  oratoriniai geb jimai, iškalba tur t  b ti ugdomi karo mokyklose, taip pat
ir tarnybos vietose. Vyresnieji vadai turi raginti jaunesniuosius vadus kalb ti per vairius su-
sirinkimus, pasitarimus, pasakyti savo nuomon pa iais vairiausiais kari  gyvenimo klau-
simais. Juk papras iau pareikšti savo nuomon , nei vis  gyvenim  gyventi užsisklendus, vi-
sada pritarti kit  nuomonei. Kad sulauktum pritarimo, pirma turi savo nuomon pasakyti.
Pritarimas pareikštai nuomonei stiprina pasitik jim , o tai labai svarbu vadui.

N. Kouplendas knygoje „Psichologija ir kareivis“ pateikia geros ir prastos vado kal-
bos, netinkam komand pavyzdži . Jis pasakoja, kaip Antrojo pasaulinio karo metais du
vieno brit  bataliono b ri  vadai, gav  nelengv  užduot  – išstumti iš užimt pozicij  du
vokie i  sargybos postus, – perdav  savo b rio kariams bataliono vado sakym  ir dav
atitinkamus nurodymus. 

„Septintojo b rio vadas leitenantas Cheiversekas, neramiai vartydamas rankose savo
planšet , drumst  savo žvilgsn  nukreip  kažkur  tol , virš priešais j  išsirikiavusi  b rio
kari  galv , ir sten damas iš l to prad jo kalb ti: „A… aš noriu… kaip ia pasakius… Aš
noriu atkreipti j s  d mes (v l kažko kapstosi savo planšet je). Taigi… m s  b rys, t .y.
septintasis b rys… a… gavo bataliono vado sakym  atlikti gana sud ting  užduot  (paima
 rankas ir apži rin ja kompas ). Aha… tod l, kad vokie iai ten, kalno pap d je, reng  du,

a… kaip gi juos pavadinus, na, taip sakant, du sargybos postus (šluostosi nos ). Taigi, taigi...
mes turime bet kokiu atveju, turime pasistengti vien  iš t post  užimti. Na, o aštuntasis



250

b rys, manau, kaip ia pasakius, tur t  susidoroti su kitu postu (kasosi kair  ak ). Tod l
pasistenkite susiimti (v l trina kit  ak )… Stov kite ramiai, Džoni, j s rikiuot je! Seržante,
užrašykite: „Eilinis Džonis muistosi rikiuot je“. Ir taip, mes visi kaip nors turime stengtis
padaryti visk , k  galime. Na, j s jau supratote, k  aš turiu galvoje. Taigi, man rodos, aš 
pasakiau visk “.

Šiek tiek atokiau priešais kari  rikiuot  stov jo pasitemp s, savimi pasitikintis aštun-
tojo b rio vadas leitenantas Tanderboltas. Jis nesimuist , neklaidžiojo žvilgsniu po dausas,
bet ži r jo kareiviams tiesiai  akis. „Kariai, – žvaliu ir energingu balsu tar  jis, – bataliono
vadas mus pasirinko svarbiam darbui. Ten, kalvos pap d je, priešas sireng du sargybos 
postus. Jeigu dabar j  nesunaikinsime, tur sime daug nemalonum . Mes imame vien  iš ši
post , o septintasis b rys pasir pins kitu. J s žinote, kaip tai padaryti, nes juk daug kart
treniravom s. Kapralo Snifikso skyrius apm tys priešo karius granatomis. Eilinis Malvanis
su savo grupe kr s jiems iš kulkosvaidži . Kiti neleis atsitraukti. N  vienas kareivis neturi
pasprukti. Taigi užkursime jiems pirt , vyru iai! J s pasiruoš ? Na, ir puiku! Taigi pirmyn,
šaunuoliai benkšyrie iai!“ [4, 69–70].

Matyt, nereikia sakyti, kuris iš ši  b ri  s kmingai susidorojo su užduotimi, o kuris
– patyr  nes km . Tuo metu, kai abu leitenantai iš jo iš bataliono štabo, j  tikslas buvo tas
pats – supažindinti savo b rio karius su kovos užduotimi. Ta iau septinto b rio vadas lei-
tenantas Cheiversekas tai padar  netinkamu b du. Jis nesugeb jo šios pavojingos užduo-
ties vertinti kareivi poži riu, pažvelgti j  tarsi j  akimis. Cheiversekas nek l kariams
pasitik jimo. Stebint jo laikysen , gestus, nesunku pasteb ti, kad jis sutrik s, nervinasi. Iš
painios ir nerišlios kalbos galima numanyti, kad jis nelabai sivaizduoja, kaip reik s vykdyti
užduot . Neaišku, ar jis turi kok  nors veikimo plan . Be to, jis neži r jo kariams  akis, o
savo žvilgsn  nukreip  kažkur  šal , tarsi nenor damas j  matyti. Jis priekaištavo, reišk
pastabas kariams tuo metu, kai reik jo juos mobilizuoti, stiprinti j kovingum . Jis nenu-
teik  kari , kad užduot pavyks atlikti, ir kartu žieb  abejoni  kibirkšt les j  širdyse. Argi 
taip vadovaujamas b rys gal jo s kmingai vykdyti nelengv  užduot ?

O aštuntojo b rio vadas leitenantas Tanderboltas elg si teisingai. Jo kovos užduotis 
buvo tokia pat kaip ir Cheiverseko, bet jis rado keli kari  širdis, sugeb jo juos kv pti, 
nuteikti kovingai. Aštuntasis b rys negal jo prieštarauti vadui, nes šis vertino užduot
kareivi poži riu sakydamas, kad jei tuoj pat neišstums priešo iš jo užimt pozicij , jis 
padarys daug nemalonum . Taigi užduotis tapo ne tik bataliono vado, bet ir vis kari  rei-
kalu. Juk laiku prad tas puolimas – geriausia gynyba, leidžianti tik tis pergal s ir išvengti 
didesni  sunkum . Be to, aštuntojo b rio kariai buvo pamaloninti bataliono vado d me-
sio ir vertinimo, kur perdav  leitenantas Tanderboltas. Jis priešais kari  rikiuot  stov jo
pasitemp s, ži r jo jiems  akis, neblašk j d mesio nereikalingais judesiais. Konkre ia
ir aiškia kalba jis suprantamai perteik  užduot , supažindino karius su veiksm planu, 
nurod , kas ir k  turi atlikti.

Aptarti pavyzdžiai leidžia daryti šias išvadas: 1) kalba turi b ti trumpa, domi ir tikina-
ma; 2) norint karius kv pti s kmingam žygiui, reikia užduot  pateikti taip, kad patys kariai
b t  suinteresuoti jos s kme; 3) kalbantysis turi stov ti tiesiai, pasitemp s, ži r ti klau-
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sytojams  akis, – tik tuomet kalba bus taigi ir tikinama; 4) kalb tojas turi žinoti, k  nori
pasakyti; 5) manieringumas kalbant visiškai nereikalingas – jis blaško d mes ; 6) kalbant
reikia žadinti geruosius, o ne bloguosius klausytoj  jausmus ir mintis; 7) reikia mok ti laiku
baigti kalb , nes, j  užt sus, dingsta visi jos privalumai.

Kariai labiau pasitiki vadu, kuris pasitiki savimi. Sunku pasitik ti tuo, kuris nuolat abe-
joja, nelengva pažinti ir pamilti t , kuris yra labai uždaras. Vado žinios, geb jimai, teigiami
charakterio bruožai tik tada tampa pavyzdžiu kariams, kai vadas aktyviai bendrauja, sugeba
savo privalumus atskleisti žodžiais ir darbais. Kalba, kaip svarbiausia žmoni  bendravimo
priemon , gali b ti galingas psichologinio poveikio, ugdymo ir vadovavimo svertas, jei tik
sugebama juo tinkamai naudotis.

3. Žmogaus vardas – svarbiausias žodis bendraujant

Kalb damas apie vad  santykius su pavaldiniais, N. Kouplendas pabr žia, kad žmon s
paprastai labai m gsta, jei kiti, ypa  atsakingesnes pareigas einantys asmenys, jais domisi,
apie juos teiraujasi, sudaro galimybes jiems išsikalb ti, išklauso j  nuomon s. Kiekvienas
nori jaustis reikšmingas, reikalingas, ypatingas. Dažnas iš m s pasijunta šiek tiek skaudin-
tas, jei viršininkas ar kitas svarbus asmuo prisipaž sta, kad neprisimena vardo ir šiaip apie
mus nieko nežino.

Kariuomen je vadams taip pat netinka teisintis: „Aš blogai simenu vardus.“ Pažinti
karius, žinoti j  vardus – viena iš vado pareig . Juk mes nepamirštame mums brangi ,
mylim  žmoni  vard . Jeigu kas sakyt , kad pamiršo savo t vo, motinos, brolio ar sesers
vard , tikriausiai kiti j palaikyt  nenormaliu. Tod l b rio ar kuopos vadui der t  žinoti
savo pavaldini  vardus, jeigu tie žmon s jam svarb s ir reikalingi. Kiekvienas vadas  savo
pavaldin  tur t  ži r ti ne kaip  kažkok  abstrakt  kar , o kaip  asmenyb , turin i  savo
veid  ir vard .

Pasakojama, kad karius stebino fenomenalus feldmaršalo lordo Robertso sugeb jimas
prisiminti j  vardus. Kaipgi juos simindavo? Pavyzdžiui, jis jodavo žygiuojan ios kolonos gale
ir jaunesni j  vad  klausdavo:

– Kokia ia kuopa?
– „Delta“, sere.
– Koks kario, kuris šlub ioja, vardas?
– Snuksas, sere.
– O grandinio, kuris šalia Snukso?
– Snifkinsas, sere.
– O kario, einan io Snukso priešakyje?
– Greidis, sere.
Gav s ši  informacij  ir užfiksav s j  atmintyje, lordas Robertsas jodavo  priek :
– Sveikas, eilini Snuksai! – prad davo jis. – Ar nesveik  koj  vis dar skauda? Labai gaila,

bet Tu vis tiek puikiai žingsniuoji, eilini Snuksai. Nuostabu! T sk žyg , mielasis. Skyriaus vade,
pasir pinkite, kad eiliniam Snuksui nedelsiant b t  suteikta visa reikalinga pagalba. J s priva-
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lote j  išgydyti kaip galima grei iau. Grandini Snifiksai, labai garbinga, kad neši eilinio Snukso
šautuv . Taip ir turi elgtis vadai. A i  Tau, grandini. O! Eilinis Greidis irgi ia? Kiekgi laiko Tu 
jau tarnauji?

– Aštuoniolika m nesi , sere.
– Bet Tu žygiuoji jau kaip senbuvis. Dar esi beveik naujokas, o atrodai ne pras iau už 

kitus. Kai rašysi laišk  namo, b tinai parašyk, k  aš sakiau apie Tave. Manau, pulkas Tavimi 
didžiuosis, eilini Greidi!

Puiku „Delta“ kuopa! Aš didžiuojuosi kiekvienu iš J s . Kai susiremsime su priešu, paro-
dysime jam, k  mokame. kr skime jam kaip reikiant. Šaudysime taikliai. Tegul jis pamato, k
sugeba anglas karys. Taigi pirmyn, „Delta“ kuopa, pirmyn! [4, 80–81]

Ar reikia rodin ti, kad toks lordo Robertso elgesys ir bendravimo su kariais b das
juos labai padr sino, moraliai sustiprino ir kv p  rengiantis sunkiam išbandymui?

Kai kas gali paklausti, ar toks Robertso metodas sužinoti vardus n ra aiški apgaul . N. 
Kouplendas sako, kad ne. Jis pabr žia, kad turb t niekas taip nesididžiavo karininko pro-
fesija, niekas taip nemyl jo savo pavaldini , kaip lordas Robertsas. Jis gerai suprato, kaip
svarbu kreiptis kar  vardu. Stengdamasis iš anksto sužinoti kario vard , lordas Robertsas 
buvo labai nuoširdus. Jis klausdavo, nes iš tikr j  nor jo sužinoti. O sužinoj s, j  atsiminda-
vo ne tik d l to, kad tur jo ger  atmint , o vis pirma d l to, kad tur jo ger  šird .

Kai kreipiam s  kar  vardu, pripaž stame j  kaip asmenyb . Nuo šios akimirkos jis 
– ne tik karys, jis tampa individualybe. Mes suteikiame jam galimyb pajusti savo vert ,
pažadiname jo pasitik jimo, savigarbos jausm . siminti vardus – ne talentas, o nesugeb -
jimas j prisiminti – ne prastos atminties požymis. Kai domim s žmogumi, lengvai sime-
name ir jo vard .

N. Kouplendo nuomone, daugelis žmoni  gali siminti apie penkis šimtus vard , bet
pasitreniravus galima siminti ir daugiau. Vadams jis si lo tok  metod . Specialiame s siu-
vinyje užrašoma, pavyzdžiui, dešimt kari  vard , kiekviename lape po vien . Tame pa iame
lape užrašomi ir kiti duomenys, apib dinantys žmog  ir padedantys j prisiminti: išsilavini-
mas, specialyb , pareigos, karinis laipsnis, gyvenamoji ar kilm s vieta, pom giai, aprašoma
išvaizda ir kt. siminus kario vard , reik t pasitaikius progai j  užkalbinti kreipiantis vardu,
paprašyti, kad jis papasakot  apie save, savo šeim , namus, darb , tarnyb . Visus šiuos duo-
menis po to reik t  užsirašyti s siuvinyje. Anks iau ar v liau žmogus, kuriuo domim s, pra-
d s jausti, kad j  vertiname kaip asmenyb , kuri mums svarbi, reikšminga, atkreipia m s
d mes . siminus dešimt pirm j  kari  vard  ir susipažinus su tais žmon mis, galima imtis
kit dešimties. Greitai m s  s siuvinis prisipildys, o atmintis rodys, kad galime siminti j
ne vien  dešimt . Tai bus naudinga ne tik vadui, bet ir jo vadovaujamiems kariams.

Kariai tur t  žinoti ne tik savo dalinio, bet ir aukštesni j  vad  vardus, svarbesnius 
j  gyvenimo faktus, tarnybos nuopelnus, karinius laipsnius, apdovanojimus ir pan. Šios
žinios didina kariuomen s sutelktum , gerina kari  moralin  b sen , kovin parengt .
Divizijos vadas, kurio net vardo ir pavard s nežino jo kariai, negali tik tis solidarumo ir 
paramos. Galima sakyti, kad kol kariai nežino vado vardo ir kit duomen , jis jiems tarsi 
ir visai neegzistuoja.
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Kariuomen je visada buvo reikalaujama, kreipiantis  karinink , seržant  ar eilin ,
pamin ti j karinius laipsnius. Grandinis Snifkinsas turi teis  b ti vadinamas grandiniu
Snifkinsu visuomet, ne vien tik rikiuot je. Eilinis Snuksas didžiuojasi, kai j  vadina eiliniu
Snuksu. Kod l jiems nesuteikti progos didžiuotis tarnyba? Jeigu bus skatinamas j pasidi-
džiavimas tarnyba, tai, reikia manyti, jie ir elgsis taip, kad j pateisint , – teigia N. Kouplen-
das. Jis pabr žia, jog neder t leisti, kad pavaldiniai trumpint  savo vad pareigybes pagal
pirm sias t pareigybi pavadinim  raides. Kariuomen s vadas yra kariuomen s vadas, bet
ne KV. Pulko vadas taip pat netur t  leisti, kad kiekvienas Tomas, Nikas ar Haris vadint
j  PV. Negalima pirmosiomis raid mis vadinti ir puskarininki  bei seržant . Toks kreipinys
skamba kaip pravard . Neleiskite sau medicinos tarnybos karininko vadinti „Daku“, o jei
dant  gydytoj pavadinsite „Dantroviu“, nepykite, jeigu jis jums atkeršys [4, 82].

Žmogus ilgai nepamiršta netinkamo, žeidžian io ar žeminan io kreipinio, ned mesin-
gumo, net ir tada, kai netinkamas elgesys ar ned mesingumas nety inis. Visuomet tur tume
atsiminti ir vadovautis taisykle: bendraujant žmogui jo vardas – pats svarbiausias žodis.

Išvados

1. Vadas – neužsisklend s, veiklus, aktyvus ir energingas žmogus.
2. Vadas turi myl ti žmones, b ti jiems atviras, komunikabilus.
3. Vadovavimas – tai ne tik geb jimas daryti tak  kitiems, bet ir sav s paties valdy-

mas.
4. Vadovauti sekasi tik tam, kurio vadovavimo stilius priimtinas jam pavaldiems žmo-

n ms.
5. Puikus išsilavinimas, aukšta moral  ir profesin  kompetencija – vado pasitik jimo

savimi pagrindas.
6. Vado kalba – viena svarbiausi  jo charakterio, individualumo raiškos, psichologinio

poveikio priemon .
7. Vadas turi stengtis parodyti, jog jam svarbus, brangus ir žinomas kiekvienas jo va-

dovaujamame padalinyje tarnaujantis žmogus.

Literat ra

1. Bulvi ius V. (1994). Karinis valstyb s rengimas. Vilnius.
2. Karininkas kaip aukl tojas, mokytojas ir vadas. Aukl jimo metodika. Šapirografinis leidi-
nys, saugomas Lietuvos moksl  akademijos centrin je bibliotekoje. Šeštasis leidimas.
3. Raštikis S. (1957). Kovose d l Lietuvos. II dalis. Los Angeles.
4. Steiger R. (1998). Humaniškasis vadovavimas. Vilnius.
5. Steiger R., Zwygart U. (1999). Karin  pedagogika. Vilnius.
6. . (1991). . .



254

On the Commander’s Character and Communicative Skills

by Cadet Aurimas Sirvydis and Assoc. prof. dr. Bronius Puzinavi ius
The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania

Summary

The article provides insights on true military commander-leader traits, focusing in the character, 
voice, and communicative skills in relation to his or her subordinates. The established values include
as follows: the commander should be hard-working, active, easygoing, open-minded, with an excel-
lent education, high morale, and brilliant competence in military and general matters.
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ASMENYB S PAŽINIMAS – KARI N  UGDYMO IR
SAVIUGDOS PAGRINDAS

Kar. Vaidas Bimbiris
Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademija

Anotacija

Psichologai yra pasi l vairi  metodik  asmenyb s savyb ms tirti. Viena populiariausi , univer-
saliausi  ir prieinamiausi  – psichologo H. Aizenko (Eysenck) sukurta asmenyb s tyrimo metodika.
Ji leidžia nustatyti tiriamojo savybes pagal introversijos–ekstraversijos, emocinio stabilumo–dirglumo
skales, taip pat temperamento tip  ir atsižvelgiant  tai vertinti jo ryš  su aplinka, bendravimo geb ji-
mus, polink  vienai ar kitai profesinei veiklai. Straipsnyje pristatomi ir analizuojami H. Aizenko testo,
kur  atliko Lietuvos karo akademijos 026 b rio kari nai, rezultatai.

vadas

Karininkija sudaro kariuomen s branduol , jai atstovauja. Ji – krašto apsaugos sis-
temos pagrindas. Karo tarnyba kelia griežtus reikalavimus karinink  moralei, psicholo-
giniam, intelektiniam, fiziniam ir techniniam pasirengimui. Be to, karininkai yra jaunimo
aukl tojai, mokytojai ir vadai, privalantys kariams skiepyti meil  T vynei, ugdyti pareigos
jausm , dr s . Karininko pareiga – gr žinti tautai ir t vams j  s nus geresnius, negu jie
buvo iki kariuomen s.

Karininko kaip vado ir pedagogo ugdymui Lietuvos karo akademijoje skiriama daug
d mesio. Parengta ir s kmingai gyvendinama vado ugdymo programa, kurioje daug laiko
numatyta ne tik teorin ms studijoms, bet ir pratyboms.

B simi vadai mokomi skyrininko, b rininko, kuopininko, taip pat kuopos vado, kuo-
pos vado pavaduotojo pareig , raštvedybos taisykli , individualaus darbo su pavaldiniais,
drausm s statut  taikymo, kari n dokument  tvarkymo, pratyb planavimo metodikos.
Teorin s žinios tvirtinamos pratyb  ir stažuo i  kariniuose daliniuose metu.

Rengtis nelengvai karininko profesijai, geriau pažinti save ir kitus, veiksmingiau spr s-
ti bendravimo ir vadovavimo problemas padeda psichologijos žinios.

Psichologija, anot lietuviškosios karo pedagogikos k r jo, ,,Kariškosios pedagogikos
bruož “ autoriaus plk. Konstantino Žuko, yra dvasinio gyvenimo pamatas: norint tapti
geru karininku, reikia gerai pažinti save, žinoti savo privalumus ir tr kumus, taip pat savo
vadybin s ir pedagogin s veiklos objekt , t.y. kar [1, 253].
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Galima sakyti, kad šios plk. K. Žuko nuostatos Karo akademijoje yra taikomos. Pavyz-
džiui, studijuodami psichologij , kari nai ne tik semiasi teorini  žini , bet ir mokosi jas tai-
kyti atlikdami vairias praktines užduotis, pasitelkdami tam tikras proced ras ir metodikas,
kurios padeda nustatyti ir vertinti labai svarbias b simojo karininko asmenyb s savybes.
Šiam tikslui skirtos ir psichologinio testavimo pratybos, kuriose 026 kari n  b rys dalyvavo
2003–2004 mokslo metais.

Straipsnio tikslas – išanalizuoti 026-3 kari n  b ryje atlikto H. Aizenko testo rezultatus. 

1. H. Aizenko (Hans Jurgen Eysenck) testas 

Psichologai yra suk r  nemažai rekomendacij  ir metodik , kurias taikant galima visa-
pusiškai ištirti asmenyb . Šiuo metu viena populiariausi , universaliausi  ir prieinamiausi
– psichologo H. Aizenko sukurta asmenyb s tyrimo metodika (testas). Š  test  H. Aizen-
kas suk r  ištyr s 700 labai emociškai dirgli kari [5, 83; 6, 55]. Jis teig , kad asmenyb s
savybes galima vertinti pagal du polinius veiksnius: ekstraversij –introversij  ir emocin
stabilum –neurotizm . Remdamasis šia prielaida, H. Aizenkas pateik  savit  asmenyb s
tipologij , kuri apibr žia temperamento tipus, parodo esmines j  savybes, skirtingo tem-
peramento asmen polink  introversij  ir ekstraversij , emocin  stabilum  ir neurotizm .
Remiantis šia tipologija, ekstravertai yra sangvinikai ir cholerikai, introvertai – melancholi-
kai ir flegmatikai. Emociškai stabilesni – sangvinikai ir flegmatikai, nervingesni – cholerikai
ir melancholikai. H. Aizenko asmenyb s tipologij , introversijos ir ekstraversijos bei emo-
cinio stabilumo ir nepastovumo santyk pagal temperamento tipus matome 1 paveiksle.

Šioje schemoje vair s H. 
Aizenko dviej  svarbiausi  as-
menyb s veiksni  – ekstraversi-
jos–introversijos ir pastovumo–
nepastovumo – deriniai taikomi 
kitiems konkretesniems bruo-
žams vardyti. Atkreipkite d me-
s  tai, kad keturi pagrindiniai 
dviej  veiksni  deriniai atitinka 
Senov s Graikijos gydytojo Hi-
pokrato nustatytus temperamen-
to tipus: melancholiko, choleriko, 
flegmatiko ir sangviniko.

Ekstraversij  ir introversi-
j  galima interpretuoti ir kaip
psichologin s adaptacijos b -
dus. Ekstraversija – pagrindin

ego orientacija, kuri nusako žmogaus ryš  su išoriniu pasauliu. ia Aš energijos jud jimasš
vyksta išorinio pasaulio link. Ekstravertui svarbiausia – kiti žmon s, daiktai (išor s realy-

1 pav. H. Aizenko introversijos, ekstraversijos, emocinio stabilumo
(pastovumo) ir neurotiškumo (nepastovumo) schema [2, 482]
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b ). Išoriniai veiksniai yra vertinim , suvokimo, jausmini  afekt  ir veiksm  varomoji j ga.
Ekstravertas – judrus, nuoširdus, sukalbamas, prisitaikantis prie nauj  s lyg , m gstantis
bendrauti, prieraišus, ignoruojantis gr smes ir nuojautas, rizikuojantis, ner pestingai pasi-
tikintis, gyvenantis šia akimirka ,, ia ir dabar“.

Introversija – energijos jud jimas vidinio pasaulio link. ia svarbiausia pats subjektas
(jo vidin  realyb ), kur pagrindin  motyvacij  lemia vidiniai subjektyv s veiksniai. Intro-
vertas – svyruojantis, refleksiškas, uždaras, nedr sus, visada ieškantis saugumo, dažnai kon-
servatyvus, orientuotas praeities potyrius ir ateities vizijas.

Introvertui ekstravertas atrodo garb troška, kaprizingas, v javaikiškas, paviršutiniš-
kas, ekstravertui introvertas – atsilik s, galintis kitiems sugadinti nuotaik , nuobodus ir
nematomas [3, 138].

Antrasis veiksnys – emocinis stabilumas–neurotiškumas – nusako individo emocinio
gyvenimo ypatumus. Šis veiksnys taip pat dvipolis. Vienas polius – ram s, emociškai bran-
d s, stabil s, savimi pasitikintys žmon s, kitas – neram s, dirgl s, jautr s, savimi nepasiti-
kintys individai. Žinoma, kraštutini  atvej  retai pasitaiko. Dauguma žmoni , juos ištyrus,
atsiduria tarp ši dviej poli  – viduryje.

H. Aizenko test  sudaro 57 klausimai,  kuriuos reikia atsakyti ,,taip“ arba ,,ne“. Po to
skai iuojami atsakymai introversijos–ekstraversijos ir emocinio pastovumo (pusiausvyros)–
nepastovumo (dirglumo) skal je. Pagal gautus rezultatus introversijos–ekstraversijos skal -
je tiriamasis gali b ti apib dinamas kaip introvertas, ryškus introvertas, ekstravertas arba

ryškus ekstravertas. Pagal emocinio pasto-
vumo–nepastovumo skal s rodmenis tiria-
masis gali b ti apib dinamas kaip dirglus,
labai dirglus, mažai dirglus arba pastovus.
Sugretinus tiriamojo introversijos–eks-
traversijos ir emocinio stabilumo–nesta-
bilumo skali  rezultatus (vietas), galima
nustatyti ir tiriamo asmens temperamento
tip . Jeigu tiriamojo rezultatai atsiduria 2
paveiksle pavaizduotos skal s (schemos)
centre, tiriamasis – mišraus temperamen-
to tipo, ambivertas (t. y. nei ekstravertas,
nei introvertas, nei labai emociškai dir-
glus, nei labai stabilus, pastovus).

H. Aizenko testas leidžia patikrinti ir
tiriamojo nuoširdum , atsakym patikimum  vadinamuoju melo testu. Melo testas – tai tam
tikri klausimai,  kuriuos visi tiriamieji tur t  atsakyti vienareikšmiškai (,,taip“ arba ,,ne“).
Jeigu atsakymai nesutampa su testo ,,rakte“ nurodytaisiais, galima spr sti, kad respondentas
 juos atsak  nenuoširdžiai arba neapdairiai ir jo testo rezultatai yra nepatikimai.

H. Aizenko testas Lietuvos karo akademijos 026 kari n  b ryje buvo atliktas 2004
met  balandžio m nes . Buvo testuojama 13 šio b rio kari n .

2 pav. Schema temperamentui, introversijai, ekstraversi-
jai, psichikos dirglumui ir pusiausvyrai nustatyti [4, 81]
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Tyrimo objektas – b sim j  karinink  asmenyb s savyb s ir temperamentas.
Tyrimo tikslas – nustatyti 026 b rio kari n  asmenyb s savybes pagal j polink  intro-

versij  arba ekstraversij , emocin  stabilum , temperamento tip , vertinti atsakym  testo
klausimus patikimum .

2. Tyrimo rezultatai: introversija ir ekstraversija

Remiantis H. Aizenko tyrimo metodika, kad sužinotume asmenyb s temperamento
tip , pirmiausia turime nustatyti asmenyb s introvertiškumo ir ekstravertiškumo laipsn .
Introvertiški (  savo asmenyb s vid  orientuoti) individai yra drov s, vengia draugij , itin
domisi savo mintimis ir emociniais išgyvenimais. Ekstravertai (  aplink  orientuotos asme-
nyb s) m gsta draugij , yra realistai, veikl s, agresyvesni, siekia dominuoti grup se. Nau-
jausi tyrimai rodo, kad tikri introvertai ir ekstravertai – retai pasitaikantys kraštutinumai.
Dauguma j  ambivertai – turi ir vieno, ir kito tipo savybi .

ia pateikiami 026 b rio tyrimo 
rezultatai, gauti ištyrus kari n  savy-
bes anketiniu metodu. Matome, kad
dauguma j  (6 iš 13 tiriam j , arba 47 
procentai) priklauso tarpiniam tipui 
– ambivertai. Mažiausiai yra introver-
t  – 23 procentai. Taigi galima daryti
išvad , jog dauguma kari n  labiau 
link  bendrauti nei užsiskl sti, jie
gana komunikabil s, kas labai svarbu 
pasirinkusiam karininko profesij .

3. Emocinis stabilumas

Nustatant temperamento tip  labai svarbu ištirti, ar apklausoje dalyvaujantys asmenys
emociškai stabil s, ar lengvai pasiduoda dirginimui. Toliau pateikiami rezultatai, kurie liu-
dija emocin  tiriamo b rio kari n  b kl .

4 pav. duomenys rodo, kad 6 
iš 13 tirt j (47 procentai) emoci-
nis stabilumas vidutinis, t. y. nor-
malus. Toks emocij  raiškos lygis
gali b ti naudingas, aktyvinantis, 
skatinantis dom tis savo asmeny-
b s ugdymu ir veiklos rezultatais. 
5 kari nai (38 procentai) emociš-
kai dar stabilesni ir pastovesni, 2 
kari nai (15 proc.) pagal šio testo 

3 pav. 026 b rio kari n  ekstraversijos–introversijos skal

4 pav. 026 b rio kari n  emocinio stabilumo skal
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rezultatus tur t  labiau stengtis kontroliuoti savo emocij  raišk , ypa  stresin se situacijo-
se, nepasiduoti dirginimui.

4. Temperamento tipas

Temperamentu vadiname pastovias asmenyb s savybes, kurioms b dingas tam tikras
psichini  reiškini  stiprumas, tempas ir pastovumas. Temperamento savyb s daugiau negu
kitos priklauso nuo gimt  k no anatomini  ir fiziologini  ypatybi  ir d l to yra pa ios pa-
stoviausios. Socialin  aplinka ir organizuotas ugdymas jas mažai pakei ia.

Skiriami keturi pagrindiniai temperamento tipai: cholerikai, sangvinikai, flegmatikai,
melancholikai.

Sangvinikas. Psichini proces  tempas l tas. Labai energingas ir darbingas. Emocijos
sužadinamos greitai, jos gana ryškios, tai liudija veido mimika ir pantomimika, b dinga
lengva interes , sieki , emocij kaita. Linksmas ir draugiškas, d l to pageidaujamas drau-
gijose, kurias kaip ekstravertas m gsta. Negalvoja apie ateit , gyvena šia diena. Sangvinikas
dažnai n ra pastovus: džiaugiasi ir juokiasi, ta iau greitai gali nuli sti iki ašar , supykti d l
menknieki  ir greit pamiršti nuoskaudas. Tai smag s, draugiški, nepastov s žmon s.

Žym s žmon s sangvinikai: poetas J. V. G t , kompozitorius Mocartas.
Cholerikas. Labai energingas, greit  reakcij , stipri  emocij , ryškiai pasireiškian i

išor je, žmogus. Cholerikai siekia pirmauti ir stipriai priešinasi viskam, kas tam trukdo.
Didesnis polinkis  afektus, kurie greitai prasiveržia. Tai dažnai pusiausvyr  ir takto jausm
prarandantys žmon s. Palyginti su sangvinikais, cholerikai daug pastovesni gyvendindami
savo siekius ir emociniame gyvenime.

Žym s cholerikai: L. van Bethovenas, A. Puškinas.
Flegmatikas. L tas psichini proces  tempas, labai didelis pastovumas ir neryški kaita.

Tai ram s, l ti, uždari žmon s. Emocijos retai pasireiškia išoriškai. Flegmatiško tempera-
mento žmon s nerodo didesnio aktyvumo ieškodami veikimo tiksl , ta iau prad tus dar-
bus paprastai užbaigia tiksliai.

Žym s flegmatikai: Lafontenas, I. Krylovas.
Melancholikas. B dingas bruožas – labai didelis jautrumas. Emocijos gilios ir pasto-

vios, ta iau išoriškai sunkiai pastebimos, balsas tylus. Dažnai tr ksta energijos, ištverm s ir
pasitik jimo savimi. Ta iau d l didelio jautrumo ir pastovumo gali daug pasiekti ši  savybi
reikalaujan ioje veikloje, pavyzdžiui, k ryboje, mokslin je veikloje.

Žym s melancholikai: F. Šopenas, M. K. iurlionis, S. N ris.
Temperamento savyb s, pasireiškian ios kaip emocijos, pastebimos išor je. Nuo tem-

peramento priklauso charakteris, valia, bendravimo manieros, veikla.
Kadangi temperamentas – gimta žmogaus savyb , kiekvienam iš m s pravartu dau-

giau žinoti apie sav j  temperament , jo privalumus ir tr kumus, kad gal tume keistis no-
rima linkme. Žmogus neprivalo aklai paklusti savo prigim iai, j  reikia koreguoti, juolab
kad n ra ,,gero“ ar ,,blogo“ temperamento. Štai melancholikas gali b ti geras, kuklus, prie-
raišus, nors dažnai ken ia d l silpnumo, ryžto ir iniciatyvumo stokos, kankinasi d l nes -
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kmi , b na prisl gtas, jau iasi kaltas ir nelaimingas. Cholerikas yra žavus savo energingu-
mu, darbštumu, veržlumu, ta iau jam tr ksta takto, kantryb s, nuoseklumo. Jis ,,pirmiau
pasako, po to pagalvoja“. Flegmatikui galima pavyd ti savitvardos, ramyb s ir mok jimo
tausoti sveikat , ta iau jis dažnai d l savo l tumo nesp ja, b na pasyvus ir net tingus, iner-
tiškas. Daug k  žavi sangviniko linksmumas ir gyvumas, paslaugumas, bet veda iš kantryb s
paviršutiniškumas, blaškymasis, vietos, laiko ir draug  kaitaliojimas. Dažnai jie – tik len-
gvab džiai pažadukai (5 pav.).

Temperamento reikš-
m  ypa  atsiskleidžia kin-
tant gyvenimo s lygoms.
Kiekvienam žmogui naujoje
aplinkoje iškyla adaptacijos
(prisitaikymo) sunkum , d l
to yra sitemp s. Lengviau-
siai tai veikia flegmatikai
ir sangvinikai. Daug j g
adaptacija atima iš nerami
cholerik . Ypa  sunki ji ne-
pasitinkintiems savimi me-
lancholikams.

Labai introvertiški (už-
dari) žmon s dažnai b na
nekalb s, net drov s, vengia 
žmoni  susib rim , daugiau
domisi savo vidiniais išgyve-

nimais, juos analizuoja, o ekstravertai (daugiau  kitus nukreiptos asmenyb s) m gsta drau-
gijas, yra realistai, veikl s, agresyvesni, siekia dominuoti.

Temperamento duomenis galime prilyginti objektyviems fiziniams duomenims (kaip
gis, svoris, pulsas, kraujo spaudimas ir pan.).

Žinant temperamento tip , lengviau pažinti žmogaus savybes ir prognozuoti jo elges .
Nors dauguma žmoni  yra mišraus temperamento, E. Kre merio, V. Šeldono, I. Pavlovo 

ir kit  temperamento problemas nagrin jusi  mokslinink  nuomone,  temperamento tip
b tina atsižvelgti renkantis profesij . Dirbti prie sud ting  valdymo pult , valdyti šiuolaikines 
mašinas, veikti ekstremaliomis, ypatingomis s lygomis, be abejo, geriau sugeb s žmon s, ku-
ri  temperamentas lemia judrumo, pastovumo, energingumo ir ištvermingumo, susivaldymo 
ir pusiausvyros savybes. Melancholiškas jautrumas, flegmatiškas inertiškumas, choleriškas 
audringumas ir sangviniškas nepastovumas, norint s kmingai dirbti, gali tapti kli timi.

Ta iau daugumos profesij , kur dirbant n ra didel s tampos, vairi  temperamento
tip  atstovai randa savo veiklos stili  ir s kmingai veikia. Pavyzdžiui, galima manyti, kad 
pedagogo darbui geriausiai tiks sangviniško ir choleriško temperamento asmenys. Ta iau
introvertiškas melancholikas ar flegmatikas gali sukaupti daugiau vairios informacijos ir

5 pav. Piešiniai iliustruoja, kaip  to paties turinio laikraštyje pateikt
informacij  reaguoja sangvinikas (a), cholerikas (b), flegmatikas (c) ir

melancholikas (d)
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kitokios medžiagos (archeologijos radini , kelioni  suvenyr  ir kt.), kuri sudomins moks-
leivius. Be to, melancholiški mokytojai gali geriau suprasti ir atjausti moksleivius, ištiktus
vairi  nes kmi , flegmatikai – skatinti sant riai elgtis, ir t.t.

Temperamento pakeisti ne mano-
ma ir nereikia to siekti, nes geriau pri-
sitaikysim prie gamtin s ir visuomeni-
n s aplinkos ir vieni prie kit  b dami
skirting  temperamento tip . Vis d lto
ugdymo ir saviugdos tikslas tur t  b ti
siekis slopinti neigiamas kiekvieno tem-
peramento apraiškas (tegul sangvinikas
tampa pastovesnis, cholerikas – sant -
resnis, flegmatikas – energingesnis, o
melancholikas – dr sesnis).

Tiriant emocin  stabilum , eks-
travertiškum  ir introvertiškum pagal
vyraujan ias savybes, kari nai buvo pri-
skirti atitinkamam temperamento tipui.

Išvados

1. Tyrimas parod , kad dauguma tirt kari n  yra arba ambivertai, arba ekstraver-
tai. Tai reiškia, kad jie gali pasiekti ger  rezultat  ugdydami karininkui labai reikalingus
komunikacinius, organizacinius, pedagoginius ir vadybinius geb jimus.2. Nerim kelia tai,
kad nemažai tirt  kari n  turi daugiau choleriško ir melancholiško temperamento savy-
bi . Tai kai kuriais atvejais gali b ti j  nepakankamo atsparumo stresams priežastis. Tod l
b tina intensyviai treniruotis ekstremaliomis s lygomis, kad maž t dirglumas ir did t
atsparumas tampai.3. Vadinamasis melo testas parod , kad tirti kari nai s žiningai atsak

pateiktus klausimus. S žiningumas – labai svarbi ir reikalinga, galima sakyti, „pamatin “
b simojo karininko savyb .
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Exploring the Personality as the Fundamental Part of Training and Self-development of Cadets

by Cadet Vaidotas Bimbiris
The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania

Summary

This article presents an analyses of H.Eyesenck’s test results, attained at the Military Academy of 
Lithuania, mainly having examined cadets of the 026 platoon. The test results showed that the major-
ity of the examined cadets had good possibilities to become professional officers, with suitable com-
municational, organisational, educational, and managerial skills. Nevertheless, it was also established
that the majority of them were characterised as ‘pretty irritable’. Therefore, to make the level of 
irritability of cadets decline and reinforce their immunity to stress, it is recommended to train cadets
in high-intensity conditions.
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AKTYVUS, SOCIALUS, ADAPTYVUS
(Kari no psichologinio portreto bruožai)

Kar. Viktoras Buiva,
doc. dr. Bronius Puzinavi ius
Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademija

Anotacija

Daugelis profesij , taip pat ir karininko, reikalauja vairi  asmenyb s savybi  derinio. Ameri-
kie io psichologo Džono Holando (John Holland) pasi lytoji apklausa leidžia nustatyti 6 asmenyb s
tipus, spr sti apie ši  tip  psichologines ypatybes bei profesin  kryptingum (orientacij ). Straipsnyje
pristatomi ir analizuojami 2004 m. balandžio m nes  Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo aka-
demijoje atliktos Dž. Holando apklausos rezultatai, bandoma juos susieti su Akademijos aukl tini
asmenyb s savyb mis ir profesiniu kryptingumu.

vadas
Koks Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademijos kari no psichologinis por-

tretas, kokios asmenyb s savyb s ir b do bruožai jam b dingiausi? Išsamiai  šiuos gana
sud tingus klausimus vargu ar gal tume atsakyti, nors jau daug padaryta organizuojant tin-
kamiausi kandidat  studijuoti Akademijoje atrank , studij  metu ugdant svarbiausias b -
sim j  vad  savybes ir geb jimus. vertinti b sim j  vad  asmenyb s savybes, geb jimus,
profesinius polinkius padeda ir vairios psichologinio tyrimo metodikos bei proced ros.

Psichologai yra pateik  nemažai rekomendacij  ir metodik , kurios suteikia galimyb
visapusiškai ištirti asmenyb , jos pom gius ir polinkius, nustatyti vienok  ar kitok  tiriamo
individo profesin kryptingum . Pastaruoju metu bene dažniausiai taikoma amerikie io
psichologo Džono Holando parengta asmenyb s tipo ir profesin s orientacijos nustatymo
metodika. Dž. Holandas, siek s sujungti asmenyb s ir profesin s orientacijos teorijas, su-
k r pla iai žinom  Holando test . Atlikus š  test , galima geriau suprasti ir vertinti prie-
žastis, skatinan ias žmones pasirinkti vien  ar kit profesij , veiklos srit .

Dž. Holando pasi lytoji apklausa (testas) leidžia nustatyti 6 asmenyb s tipus – realis-
tišk j  (praktišk j ) – R-P, tyrin tojo (intelektual j ) – T-I, social j  (komunikabil j ) – S-K,
konvencional j (normatyv j ) – K-N, iniciatyv j (veikl j ) – I-V ir menišk j (artistišk j )
– M-A, ši  tip  asmenybi profesin  kryptingum .

Dž. Holando apklausa Karo akademijoje buvo surengta 2004 m. balandžio m n. Rei-
kia pabr žti, kad ši apklausa nereišk , kad siekiama prat sti kari n profesin  atrank .
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Pažintiniais tikslais buvo apklausiami tik  Akademij  jau priimti ir joje studijuojantys ka-
ri nai. Jos rezultatai netur jo jokios takos apklausos dalyvi profesinio tinkamumo ver-
tinimui. Bet tuo pat metu apklausa leido dar kart patikrinti ir pasitikrinti, ar veiksminga
Akademijoje taikoma atrankos sistema ir ar b simieji karininkai turi b tin  savybi .

Apklausa buvo surengta visuose Akademijos dieninio skyriaus kari n  b riuose. Pa-
vyko apklausti 324 I–IV kurso kari nus, t. y. 84,3 proc. tuo metu Akademijoje studija-
vusi j . Nebuvo apklausti tie kari nai, kurie apklausos metu buvo komandiruoti, sirgo 
arba atliko vairias tarnybos pareigas Akademijoje ir d l to negal jo dalyvauti apklausoje. 
Manome, kad buvo apklaustas pakankamas kari n  skai ius, leidžiantis daryti apibendri-
nam sias išvadas.

Apklaus  organizavo psichologijos d stytojas, Humanitarini  moksl katedros do-
centas dr. Bronius Puzinavi ius. Atliekant apklaus  bei apdorojant jos rezultatus daug ir 
produktyviai dirbo kari nai Viktoras Buiva, Andrius Guralis, Marekas Kurjanas, Vytautas 
Liutvinas, Jonas Mažylis, Gintaras Paspirg lis, Rytis Pogoželskis, Tomas Vievesis, Žilvinas 
Zakarauskas ir Arnoldas Žilys. Š  darb  atlikti taip pat pad jo Humanitarini  moksl  kate-
dros metodinio kabineto ved ja Rasa Gedminien .

Apklausos metu respondentams buvo pateiktas 3 dali klausimynas, susidedantis iš
174 klausim . Pirmoje dalyje buvo išvardytos vairios veiklos r šys, antroje – geb jimai, tre-
ioje – profesijos (specialyb s). Atsakydami  pirmos ir antros dalies klausimus, apklausos 

dalyviai tur jo nurodyti tas veiklos r šis, kurios jiems labiau patinka, arba tuos geb jimus,
kuri  jie turi. Tre ios dalies klausimai buvo suformuluoti kaip dvi profesin s veiklos al-
ternatyvos. Respondentai tur jo pasirinkti, kuri iš dviej  si lom profesij  ar specialybi
jiems yra artimesn , priimtinesn .

Apdorojant apklausos rezultatus buvo atsižvelgiama tik  teigiamus atsakymus ,,taip“,
t. y. skai iuojama, kurias veiklos r šis ar profesijas (specialybes) apklausos dalyviai pasi-
rinko kaip labiau priimtinas, pageidaujamas, m giamas bei kokiais geb jimais jie labiau 
pasižymi.

Tyrimo tikslas – nustatyti Lietuvos karo akademijos kari n  asmenyb s tipus, j pro-
fesin  kryptingum (orientacij ) ir pagrindines asmenyb s savybes.

Tyrimo objektas – Lietuvos karo akademijos dieninio skyriaus kari nai.
Tyrimo metodai: Džono Holando (John Holland) apklausa, literat ros apie šios ap-

klausos metodik  bei rezultat  vertinim  analiz .

1. Tyrimo rezultatai ir j  analiz

1.1. Asmenyb s tipams b dingiausi  veiklos r ši  vertinimas

Dž. Holando apklausos Karo akademijoje rezultatai pagal 6 asmenyb s tip  veiklos
r ši , geb jim  ir profesij  grupinio vertinimo rodiklius pateikti 1 paveiksle.
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Raidži  kod  reikšm s: I-V – iniciatyvusis (veiklusis), S-K – socialusis (komunikabilu-
sis), K-N – konvencionalusis (normatyvusis), T-I – tyrin tojo (intelektualusis), R-P – realis-
tiškasis (praktiškasis), M-A – meniškasis (artistiškasis) tipai.

1 pav. pateikti duomenys rodo, kad daugiausia teigiam  atsakym  – 8,2 t kst., arba
24,7 proc., susilauk iniciatyviajam (veikliajam) asmenyb s tipui b dingi geb jimai, veiklos
r šys, profesijos. Kuo gi pasižymi šis asmenyb s tipas, koks šio tipo žmoni profesinis
kryptingumas?

Remiantis Dž. Holando teorija, iniciatyviojo (veikliojo) tipo žmon s paprastai renkasi
tikslus ir uždavinius, reikalaujan ius energijos, iniciatyvumo ir entuziazmo, siekia lyderio
pozicij , pripažinimo. Jiems b dingas netgi tam tikras agresyvumas. Renkasi vadovavimo
užduotis, aukšt  asmens status liudijan ias užduotis. Intelekto strukt roje vyrauja verba-
liniai geb jimai, turi galimybi  tapti gerais oratoriais. Domisi politika, ekonomika, m gsta
b ti takingi. Šio tipo žmon s labiau link  dirbti ne su daiktais, o su žmon mis ir id jomis.
Jiems nepatinka s dimas, kruopštus, rutininis darbas, ger  motorini g dži , ilgalaikio
d mesio vienam objektui reikalaujanti veikla. Šio tipo žmoni  sugeb jimai dažniausiai pri-
taikomi vadyboje, prekyboje, versle, teis je, diplomatijoje, žurnalistikoje. Tinka mon s,
organizacijos vadovo, reporterio, advokato, finans  tarpininko profesijos.

Taigi apklausos rezultatai bei iniciatyviojo (veikliojo) asmenyb s tipo apib dinimas
rodo, kad kari nams patrauklios veiklos r šys ir profesijos yra susijusios su vadovavimu ir
lyderiavimu. Šie polinkiai ir geb jimai labai svarb s karininkui kaip vadui.

Diagramoje matome, kad antr  viet  pagal surinkt  bal (teigiam  atsakym ) skai i
užima socialiajam (komunikabiliajam) asmenyb s tipui artimiausios veiklos r šys, geb jimai
ir profesijos (6,2 t kst. bal , arba 18,8 proc.). Šio tipo žmon s, anot Dž. Holando, pasižymi
socialiniais geb jimais: m gsta bendrauti, siekia lyderiauti, jau ia pla i  socialini  kontak-
t poreik . Juos domina žmoni  santykiai. Šio tipo atstovai m gsta spr sti kit problemas,

1 pav. 6 asmenyb s tipams b dingiausi  veiklos r ši , geb jim  ir profesij  grupinis vertinimas
(balai, procentai)
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jiems patarti ir pad ti. Jiems geriau sekasi dirbti ne su daiktais, bet su žmon mis. Tai atsakin-
gi, draugiški, supratingi,  užjau iantys, kantr s, žmogiškai šilti, geri, tolerantiški, emocingi 
ir jautr s žmon s. M gsta veikti kartu, bendrauti ir bendradarbiauti. Gerai prisitaiko prie
aplinkybi . Intelekto strukt roje vyrauja verbaliniai geb jimai. Labiausiai tinkamos profesi-
jos – mokytojo, gydytojo, psichologo, socialinio darbuotojo, personalo vadybininko.

Taigi v l peršasi optimistin  išvada – kari nai m gsta tas veiklos r šis ir profesijas,
kurios reikalingos karininkui kaip pedagogui – kari  mokytojui ir aukl tojui.

Tre ias diagramos stulpelis rodo, kad 5,8 t kst. bal  (teigiam  atsakym ), arba 17,5 proc., 
teko konvencionaliajam (normatyviajam) asmenyb s tipui priimtiniausioms veiklos r šims, pro-
fesijoms, b dingiausiems geb jimams. Šis rezultatas iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti kiek
netik tas, gal netgi prieštaraujantis anks iau aptartiems duomenims. Juk konvencionaliojo
(normatyviojo) tipo žmon s, anot Dž. Holando, yra prasti organizatoriai ir vadovai. Jiems 
labiau patinka dirbti ne su žmon mis, bet su dokumentais (tekstais, skai iais) uždarose pa-
talpose, pagal instrukcijas. J  intelekto strukt roje vyrauja neverbaliniai – skai iavimo – ge-
b jimai. Šio tipo žmon s gana konformistiški, konservatyv s, problemas sprendžia, elgiasi 
ir bendrauja stereotipiškai, laikosi tradicij , visuomeninio gyvenimo norm , yra tvarkingi, 
drausmingi, pavald s, praktiški, atkakl s, taup s. Tinkamiausios profesijos šio tipo žmon ms 
– kanceliarijos tarnautojo arba vadovo, buhalterio, apskaitininko, raštvedžio, finansininko, 
planuotojo, kontrolieriaus, ekonomisto, preki  žinovo.

Ar tai, kad konvencionaliajam (normatyviajam) asmenyb s tipui b dingas veiklos r -
šis, geb jimus bei profesijas gana dažnai nurod  apklausos dalyviai, nepaneigia prielaidos,
jog Akademijos kari nai siekia vadui, lyderiui bei pedagogui b dingos veiklos? Manome,
kad nepaneigia. Juk karininko profesin  veikla daugialyp , o jo pad tis tarnybin s hierar-
chijos sistemoje nevienareikšm . Jis ne tik vadas, lyderis, pedagogas, bet ir drausmingas
karys, lojalus karin s organizacijos narys, pakl stantis savo tiesioginiam viršininkui ar aukš-
tesniajai vadovybei.

Remiantis konvencionaliojo (normatyviojo) asmenyb s tipo apib dinimu, galima teig-
ti, kad šis asmenyb s tipas apr pia ir drausmingo, pareigingo, statutinei tvarkai paklusnaus
kario savybes. Manome, kad iniciatyviojo (veikliojo), socialiojo (komunikabiliojo) bei kon-
vencionaliojo (normatyviojo) asmenyb s tip  bruož  gali tur ti vienas asmuo, ir tie bruo-
žai darniai koegzistuoja bei papildo vieni kitus formuodami vairiapus  asmenyb . Tod l
apklausos rezultatai leidžia daryti prielaid , kad daugelis Karo akademijos kari n  turi
polinki , kurie reikalingi ugdant ne tik suman , aktyv , veikl  ir iniciatyv  vad , reikl ,
komunikabil , humanišk pedagog , bet ir drausming , pareiging kar , lojal karin s or-
ganizacijos nar .

Pagal apklausos dalyvi  nustatyt populiarumo hierarchij ketvirtoje vietoje – veiklos
r šys, geb jimai ir profesijos, b dingos tyrin tojo (intelektualiajam) asmenyb s tipui. Šio tipo
žmon s išsiskiria analitiniu m stymu, sprendim  ir vertinim  originalumu bei savarankiš-
kumu. Jie pasižymi moksliniais bei matematiniais polinkiais. Intelekto strukt ra darni – j
sudaro tiek verbaliniai, tiek neverbaliniai geb jimai. M gsta dirbti savarankiškai. Patinka 
analizuoti, tyrin ti, spr sti problemas. Introvertiški, bendraudami dažniausiai b na infor-
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macijos perdav jai. Tod l veikloje susiduria su bendravimo sunkumais. Jiems geriau se-
kasi dirbti ne su žmon mis, o su id jomis. Šio tipo žmon s paprastai yra intelektual s,
smals s, racional s, atsarg s, nepriklausomi, taup s, s žiningi, tvarkingi, netgi pedantiški.
Dažniausiai renkasi profesijas, susijusiais su moksliniais tyrimais: matematiko, antropolo-
go, biochemiko, geologo, geografo, ekonomisto, vadybos analitiko ir kt. Gali pasireikšti ir
menin je k ryboje: b ti geri režisieriai, dailininkai.

Taigi ir tyrin tojo (intelektualiajam) asmenyb s tipui priskiriamos karininkui labai rei-
kalingos savyb s. Bet šio tipo žmon ms paprastai b dinga ir tai, kas nelabai tinka karinin-
kui. Tai introvertiškumas, bendravimo sunkumai, didesnis pom gis dirbti ne su žmon mis,
o su id jomis.

Penktoje vietoje veiklos r šys, geb jimai ir profesijos, kurias dažniausiai renkasi re-
alistiškojo (praktiškojo) asmenyb s tipo žmon s. Jie teikia pirmenyb  darbui su konkre iais
daiktais, o ne žmon mis, renkasi veikl , reikalaujan i  motorini g dži , technini  geb ji-
m , miklumo, atkaklumo, moka skaityti br žinius. Jiems labiau patinka dirbti ne uždarose
patalpose, bet atvirose aikštel se. Intelekto strukt roje vyrauja neverbaliniai geb jimai.
Emociškai priklausomi, pasižymi konformizmu, drausmingumu, atvirumu, nuoširdumu,
kuklumu, s žiningumu. Jie gana praktiški, nat ral s, atkakl s, taup s, orientuoti  dabart .
Paprastai renkasi dalykiškas, konkre ias profesijas: inžinieriaus mechaniko, statybos ins-
pektoriaus, saugumo technikos inžinieriaus, gamybos planuotojo, muitininko, vairuotojo,
agronomo ir t. t. Gali pasiekti ger  rezultat  fizikos, kibernetikos, ekonomikos, chemijos,
sporto srityse.

Realistiškojo (praktiškojo) asmenyb s tipo veiklos r šys ir geb jimai nesusilauk  daug
palanki  vertinim  gal tod l, kad šiam asmenyb s tipui atstovavo nemažai darbininkišk
profesij . Šios profesijos kari nams tikriausiai nepasirod  labai patrauklios.

Paskutin , šešt j , viet  apklausos dalyviai skyr meniškojo (artistiškojo) asmenyb s tipo
b dingiausiems geb jimams, veiklos r šims ir profesijoms. Matyt, m s  kari nai ne itin
pasikliauja savo meniniais bei artistiniais sugeb jimais. Kad ir kaip ten b t , k rybingumas,
originalus m stymas, laki vaizduot  labai praverst  ir karininkui, ypa pedagogin je veiklo-
je ar narpliojant painias taktines situacijas ir užduotis. Kita vertus, pernelyg laki vaizduot ,
polinkis ,,iš mus s daryti drambl “ gali b ti ne tik nenaudingas, bet ir pavojingas, ypa  vei-
kiant ekstremaliomis s lygomis.

Kuo gi pasižymi meniškasis (artistiškasis) asmenyb s tipas? Šio tipo žmon ms b din-
gas emociškai sud tingas poži ris  gyvenim . Bendraudami su kitais žmon mis, jie pa-
prastai vadovaujasi savo intuicija ir vaizduote, j  intelekto strukt roje vyrauja verbaliniai
geb jimai. Šio tipo žmon s pasižymi k rybingumu, lakia vaizduote. Jiems labiau patinka
dirbti ne su žmon mis, o su id jomis. Jie gana savarankiškai priima sprendimus, originaliai
m sto, paprastai negyvena pagal taisykles ir tradicijas. Turi artisto geb jim , m gsta k ry-
bin  darb . Šio tipo žmon ms labiausiai tinka šios veiklos sritys: istorija, filosofija, menas,
muzika, literat ra. Jie dažnai renkasi k rybines profesijas: rašytojo, architekto, literato,
redaktoriaus, kompozitoriaus, dailininko, režisieriaus, arba savo polinkius gyvendina hu-
manitarini  moksl  srityje.
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Apklausos metu Karo akademijos kari nai studijavo pagal personalo vadybos, politikos 
moksl , transporto inžinerin s vadybos studij programas. IV kurso viešojo administravimo spe-
cialyb s kari nai taip pat studijavo daugiausia pagal personalo vadybos studij program .

Kaip pagal skirtingas studij  programas studijuojantys kari nai vertino 6 asmenyb s tip
b dingiausias veiklos r šis, geb jimus ir profesijas, matome 2 paveiksle. Jame pateikiama
procentin  veiklos, geb jim  ir profesij  vertinimo diagrama.

2 pav. Atskir  studij program kari n  6 asmenyb s tipams b dingiausi  veiklos r ši , geb jim  ir profesij
vertinimas (procentai)

Asmenyb s tip kod  reikšm s tos pa ios kaip ir 1 paveiksle. Studij program kod
reikšm s: PM – politikos mokslai; PV – personalo vadyba; TIV – transporto inžinerin
vadyba; VA – viešasis administravimas.

Šiame paveiksle pateikti duomenys nerodo dideli pagal skirtingas studij programas
studijuojan i kari n pasirinkim  skirtum . Matyt, visi jie pirmiausia save suvokia kaip
kari nus – b simuosius karininkus, o ne kaip personalo vadybininkus, politikos moksl
atstovus ar transporto inžinierius-vadybininkus. Tod l dažniausiai ir teik pirmenyb  toms 
veiklos sritims bei geb jimams, kurie b dingiausi ir reikalingiausi karininkui. Vis d lto ma-
tyti ir kai kuri , nors ir neesmini , bet gana logišk  ir nesunkiai paaiškinam  skirtum .
Antai transporto inžinerin s vadybos specialyb s kari nai dažniau nei kiti rinkosi tas vei-
klos sritis, geb jimus bei profesijas, kurios labiau b dingos tyrin tojo (intelektualiajam) ir
realistiškajam (praktiškajam) asmenyb s tipams. Nenuostabu – juk jie pasirinko ne huma-
nitarini  ar socialini , o tiksli j , inžinerijos, technini  moksl , studijas.

O politikos mokslus studijuojantieji labiau link  rinktis meniškojo (artistiškojo) asme-
nyb s tipo b dingiausias veiklos r šis ir geb jimus. Šio asmenyb s tipo b dingas veiklos
r šis, geb jimus ir profesijas jie band  išstumti iš šeštosios penkt j  viet , kad paskutin ,
šeštoji, vieta tekt  realistiškojo (praktiškojo) asmenyb s tipo b dingiausioms savyb ms, ge-
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b jimams ir polinkiams. Ta iau kit  studij program  atstovams pasirinkus kitas pozicijas,
gal  gale meniškasis (artistiškasis) tipas taip ir liko paskutinis.

Personalo vadybininkai, taip pat IV kurso kari nai, kurie studijavo daugiausia pagal
personalo vadybos program , galima sakyti, pasirinko ,,aukso vidur “. J profesini prio-
ritet hierarchija visiškai nesiskiria nuo kit  studijuojan i j  nustatytos, o jos procentin
išraiška nedaug skiriasi nuo 1 paveiksle pateikt  visos Akademijos duomen .

Vertinant kari n  atsakymus pagal vertikali j j hierarchij , t. y. nuo I iki IV kurso,
dideli  skirtum  taip pat nepasteb ta (3 paveikslas).

Palygin  3 ir 1 paveiksluose pateiktus duomenis matome, kad II, III ir IV kurs  nu-
statytoji asmenyb s tip  hierarchija tokia pat kaip ir visos Akademijos. Ta iau iš bendro
konteksto šiek tiek išsiskiria Akademijoje dar nesp jusi  apsiprasti pirmakursi  atsakymai.
Skirtingai nuo kit , jie antr j  viet  skyr  ne socialiojo (komunikabiliojo), o konvenciona-
liojo (normatyviojo) asmenyb s tipo savyb ms ir profesijoms, t. y. min tus asmenyb s tipus
sukeit  vietomis. Ko gero, pirmakursi dar nelabai slegia vadybin s ir pedagogin s veiklos
r pes iai. Gal jiems kol kas patrauklesn  saugi paklusnaus, drausmingo kario ar kancelia-
rijos tarnautojo vietel ?

3 pav. I–IV kurso kari n pasirinkt  6 asmenyb s tip  b dingiausi  veiklos r ši , geb jim  ir profesij  vertini-
mas (procentais)

Asmenyb s tip  kod  reikšm s tos pa ios kaip ir 1 paveiksle. I k. – pirmas kursas, II k.
– antras kursas, III k. – tre ias kursas, IV k. – ketvirtas kursas.

Lyginant atskir kurs  apklausos rezultatus aišk ja, jog geriau karininko profesin s
veiklos specifik  ir uždavinius suvokia III ir ypa  IV kurso kari nai. Jie dažniau negu I ir
II kursai rinkosi tas veiklos sritis, geb jimus ir profesijas, kurios b dingos iniciatyviajam
(veikliajam), socialiajam (komunikabiliajam) ir konvencionaliajam (normatyviajam) asme-
nyb s tipams. Tai liudija krypting  j  asmenyb s brendim  ir Akademijoje gyvendinamos
ugdymo strategijos veiksmingum .
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Apklausos metu Akademijoje studijavo 32 kari n s, buvo apklaustos 26. Tai sudaro 
8,0 proc. apklausos dalyvi . Tod l bendri apklausos rezultatai daugiausia atspindi vyriškosios 
Akademijos dalies nuostatas. Kuo gi pasižymi moteriškoji jos pus ?

Kari ni profesini pom gi preferencijas galime matyti 4 paveiksle. ia pat jas gali-
me palyginti su kari n  ir visos Akademijos atitinkamais duomenimis.

Asmenyb s tip  kod  reikšm s tos pa ios kaip ir 1 paveiksle.

Labiausiai  akis krinta tai, kad kari n s dažniau nei kiti apklausos dalyviai rinkosi tas 
veiklos sritis, geb jimus bei profesijas, kurios b dingos socialiajam (komunikabiliajam) as-
menyb s tipui. Jei Akademijos mastu šio asmenyb s tipo veiklos bei profesijos susilauk
18,8 proc. teigiam  atsakym , tai tarp kari ni  – 21,6 proc. Bet to nepakako, kad socialiojo
(komunikabiliojo) asmenyb s tipo savyb ms, geb jimams ir polinkiams merginos pripažint
pirm j  viet . Jie, kaip ir bendrojoje skaitoje, liko antri po iniciatyviojo (veikliojo) tipo.

Merginos gerokai daugiau simpatij  jaut  ir meniškojo (artistiškojo) tipo savyb ms,
geb jimams ir ,,skyr “ jiems ketvirt j  viet  (bendrojoje skaitoje jie buvo tik šešti, t.y. pa-
skutiniai). Paskutin  vieta pagal mergin  atsakymus buvo pripažinta realistiškojo (praktiš-
kojo) asmenyb s tipo savyb ms, geb jimams ir profesijoms.

Didesnis kari ni polinkis socialiniam bei pedagoginiam darbui tampa dar akivaizdes-
nis analizuojant asmenyb s tip  statistik . Ji rodo, kad 9 iš 26 apklaust  kari ni , arba 34,6
proc., labiausiai atitinka b tent social j (komunikabil j ) asmenyb s tip . Visos Akademi-
jos mastu toki  tebuvo tik 11,4 proc. (5 paveikslas).

Asmenyb s tip  statistika taip pat rodo, kad gerokai mažiau kari ni  save tapatina
pirmiausia su iniciatyviuoju (veikliuoju) asmenyb s tipu (12 arba 46,2 proc.). Visoje Akade-
mijoje toki  buvo net 71 proc. Vis d lto ir tarp kari ni populiariausias buvo iniciatyvusis 

4 pav. Kari n  ir kari ni pasirinkt  6 asmenyb s tip  b dingiausi  veiklos r ši , geb jim  ir profesij  vertini-
mas (procentai)
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(veiklusis) asmenyb s tipas (pirmoji vieta).
Tiek pagal kari ni  veiklos r šims, geb jimams ir profesijoms skirt  bal (teigiam  atsa-

kym ), tiek asmenyb s tip  statistik  tre ioji vieta teko konvencionaliajam (normatyviajam),
ketvirtoji – meniškajam (artistiškajam) asmenyb s tipams. Tyrin tojo (intelektualiojo) bei re-
alistiškojo (praktiškojo) asmenyb s tip  , kaip dominuojan i , tarp kari ni  nenustatyta.

1.2. Apklausoje dalyvavusi  kari n  asmenyb s tipai ir j  strukt ra

Apibendrinant apklausos rezultatus labai svarbu ne tik parodyti, kaip buvo vertintos
vien  ar kit  asmenyb s tip  atitinkan ios veiklos r šys (žr. 1 paveiksl ), bet ir nustatyti
kiekvieno apklausos dalyvio kaip individo asmenyb s tip , taip pat tai, kaip šie apklausos
dalyvi  asmenyb s tipai pasiskirsto.

Apklausos dalyvi  asmenybi  tipai ir j  hierarchija (eiliškumas) nustatomi pagal indi-
vidualius respondent , kurie šešis asmenyb s tipus reprezentuojan ias veiklos r šis, geb -
jimus ir profesijas vertino balais, atsakymus.

Remiantis ankstesniais 1 paveiksle pateiktais grupinio vertinimo duomenimis, nebus
sunku sp ti, kad daugiausia apklausos dalyvi  – 230, arba 71 proc., – labiausiai atitinka
iniciatyv j (veikl j ) asmenyb s tip . Kit  tip  atstovai gerokai atsilieka. Social j (komu-
nikabil j ) asmenyb s tip  labiausiai atitinka 37 apklausos dalyviai (11,4 proc.), konvencio-
nal j (normatyv j ) – 20 (6,2 proc.), tyrin tojo (intelektual j ) – 17 (5,2 proc.), realistišk j
(praktišk j ) – 10 (3,1 proc.), menišk j  (artistišk j ) – taip pat 10 (3,1 proc.).

Duomenys apie vis  apklausos dalyvi  (kari n  ir kari ni ) procentin  pasiskirstym  pa-
gal pirm  (vyraujant ) asmenyb s tip  pateikti 5 paveiksle.

5 pav. Apklausos dalyvi  procentinis pasiskirstymas pagal pirm  (vyraujant ) asmenyb s tip

Asmenyb s tip  kod  reikšm s tos pa ios kaip ir 1 paveiksle.
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Palygin  k  tik aptartus 5 paveiksle pateiktus asmenyb s tip  strukt ros duomenis su
1 paveiksle patektais suminiais grupinio vertinimo rodikliais (balais), pasteb sime nemažai
skirtum . Pavyzdžiui, iniciatyv j (veikl j ) asmenyb s tip  atitinkan i  apklausos dalyvi
procentin dalis beveik 3 kartus didesn  už to paties tipo veiklos r ši , geb jim  ir profe-
sij  vertinim (atitinkamai 71,0 ir 24,7 proc.). Taigi matome, kad asmenyb s tip  strukt r
nagrin ti taip pat reikia, nes tada tiksliau galima suvokti apklausos rezultatus.

Ta iau neužtenka nustatyti tik vien , nors ir labiausiai tiriamojo savybes atspindint ,
asmenyb s tip . Daugelis tiriam j  nenoriai tapatina save tik su vienu asmenyb s tipu. Jie
tvirtina, jog turi ir vienam, ir kitam tipui b ding  bruož . Tod l vertinant apklausos rezultatus 
rekomenduojama atsižvelgti ne tik daugiausia bal  surinkus  ir tod l svarbiausiu (pirmuoju)
laikytin  tiriamojo asmenyb s tip , bet ir  dar 2 mažiau bal  pelniusius, bet taip pat labai svar-
bius tipus. Kitaip tariant, svarb s ir antr  bei tre i  viet  už m  tipai.

Sugretinus pirm  ir antr  tipus, gaunama vadinamoji asmenyb s tip  diada (dvinaris,
t. y. iš dviej  asmenyb s tip  susidedantis, asmenyb s tipas), o sugretinus pirm , antr  ir
tre i  – triada (trinaris tipas). Apklausos dalyvi  asmenyb s tip  diad  procentin  paskirstym
matome 6 paveiksle.

Asmenyb s tip  kod  reikšm s tos pa ios kaip ir 1 paveiksle.

Duomenys rodo, kad populiariausios iniciatyviojo (veikliojo)–socialiojo (komunikabi-
liojo) ir iniciatyviojo (veikliojo)–konvencionaliojo (normatyviojo) asmenyb s tip  diados.
Abi jos sudaro beveik 70 proc. vis  diad . Kitaip sakant, 70 proc. tirt  kari n  b dingas
min t  asmenyb s tip dvinaris.

Vyrauja iniciatyviojo (veikliojo), socialiojo (komunikabiliojo) ir konvencionaliojo
(normatyviojo) asmenyb s tip  triada. Ji sudaro 42,4 proc. vis  triad  ir net 3,5 karto lenkia 
savo artimiausi  „konkurent “, kuri  taip pat sudaro iniciatyviojo (veikliojo) ir socialiojo
(komunikabiliojo) nariai bei tyrin tojo (intelektualusis) tipas. Reikia pridurti, kad ir kit ,
dar mažiau populiari , triad  kokybin  sud tis panaši  k  tik min tosios. J  strukt rose

6 pav. Apklausos dalyvi  asmenyb s tip  diados (procentai)
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dažniausiai yra net po 2 populiariausios triados narius. Asmenyb s tip  triad  procentinis
pasiskirstymas pavaizduotas 7 paveiksle.

Asmenyb s tip  kod  reikšm s tos pa ios kaip ir 1 paveiksle.

Išvados

Dž. Holando apklausos rezultat  analiz  rodo, kad apklaustieji kari nai ir kari n s
dažniausiai nurod  iniciatyviajam (veikliajam), socialiajam (komunikabiliajam) ir konven-
cionaliajam (normatyviajam) asmenyb s tipams b dingiausias veiklos r šis, profesijas ir
geb jimus. Tai leidžia daryti prielaid , kad jie pasižymi min t  asmenyb s tip  savyb mis,
geb jimais, turi atitinkam polinki , kurie, kaip jau min jome, labai reikalingi ugdant kari-
nink  kaip vad  ir pedagog . O tai reikšt , kad ir j profesin  orientacija atitinka pasirinkt
veiklos srit  ir gyvenimo b d .

Žinoma, savyb s t ra tik prielaida, o ne rezultatas. Svarbiau yra tai, kaip tas turimas
ar gytas savybes mes panaudojame, ugdome ir puosel jame. Žinomas austr  kilm s, bet
daugiausia JAV dirb s psichologas ir psichoterapeutas Rudolfas Dreikursas (Dreikurs) yra
sak s: ,,Nesvarbu, k  žmogus atsineša  š pasaul , svarbu, kaip jis tuo pasinaudoja.“ Tod l
apklausoje dalyvavusiems respondentams ir visiems Akademijos kari nams nor t si pa-
link ti: neišbarstykite savo talent , ,,neužkaskite“ j  giliai širdyje, bet ,,leiskite  apyvart “,
dalykit s su kitais, ugdykite ir puosel kite juos atkakliai studijuodami, veikdami nelengvas
karinio rengimo užduotis, kaupdami vadybin s bei pedagogin s veiklos patirt , kad Akade-
mij  baigtum te tur dami ne tik geras prielaidas, bet ir realias galimybes tapti kompeten-
tingais ir garbingais Lietuvos kariuomen s karininkais.

7 pav. Apklausos dalyvi  asmenyb s tip  triados (procentai)
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Active, Sociable, Adaptable (The Psychological Portrait of the Cadet: Main Traits)

by Cadet Viktoras Buiva and Assoc. prof. dr. Bronius Puzinavi ius
The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania

Summary

The article provides data on John Holland’s questionnaire applied and analysed at the Military 
Academy of Lithuania. The results reveal that the overwhelming majority of cadets (71%) can be at-
tributed to the initiative (active) type of personality. The share of social (communicative) and adapta-
ble (normative) types of character make 11.4% and 6.2% respectively. Thus, it is possible to conclude
that the first cadet group has the needed qualities of a true commander-leader.
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AUKL JIMO METOD  TAIKYMAS KARO 
AKADEMIJOS NAUJOK  KUOPOJE

Kar. Albertas Baciuška (nuotraukoje),
kar. Bronius  Kliauga
Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademija

Anotacija

Bazinio kario kurso metu padedant vadams kiekvienas kari nas mokosi atlikti kario pareigas.
Dažniausiai kari n  vadai yra j patar jai, ta iau atliekant tam tikras užduotis jie nesikiša  naujok
komandin  darb .  Aukl jimo metod parinkimas – ypa  svarbus Generolo Jono Žemai io Lietuvos
karo akademijos kari n  vad  uždavinys, nes tinkami veiklos b dai ir metodai padeda naujokams
grei iau adaptuotis karin je bendruomen je.

vadas

Aukl jimo metod , kurie gali b ti taikomi ugdant karius, vairov  turi didel  reikšm
j  elgesio motyvacijai. Tas pat, ta iau per dažnai taikomas metodas kariams galiausiai nu-
sibosta. Tod l kiekvienam vadui reikia gerai išmanyti vairius metodus ir geb ti juos taikyti
tinkamu metu. Aukl jimo metod kaita karius skatina dom tis karine veikla, stiprina j
motyvacij , drausm , ugdo pareigos, atsakomyb s jausmus, pilietin patriotin  savimon .
Ugdant b sim  Lietuvos karinink  bazinio kario kurso metu, aukl jimo metod kaita turi
itin didel  reikšm .

Tyrimo objektas – aukl jimo metodai Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akade-
mijos naujok  kuopoje 2004 metais.

Tyrimo tikslas – supažindinti su tiesiogini  vad  taikomais aukl jimo metodais ugdant
pavaldin  kaip b sim  vad .

Darbas atliktas remiantis metodin s literat ros ir empirin s patirties analize.

1. Aukl jimo svarba kariuomen je

Kari  aukl jimas tam skirtoje pedagogin je literat roje paprastai apibr žiamas kaip
s moningas ir tikslingas kario nuostat , paži r  ir elgesio veikimas. Aukl jant kar  siekia-
ma, kad jis b t  moraliai ir psichologiškai pasireng s vykdyti tarnybos ir kovos užduotis.
Kariuomen je aukl jimo užduotys visada aktualios ir savo turiniu visais laikais buvo daug
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kuo panašios. Tod l nenuostabu, kad, pavyzdžiui, 1922 m. išleistame plk. ltn. Vaclovo Bir-
žiškos veikale „Karo pedagogijos bruožai“ ir 2002 m. pasirodžiusioje knygoje „Kari  ugdy-
mo pagrindai“ kariuomen s, taip pat ir karinink  ugdymo tikslai ir uždaviniai suformuluoti 
gana panašiai. Vienas iš svarbiausi  uždavini  – išugdyti tarnybai atsidavus karinink , ge-
bant  logiškai m styti ir priimti sprendimus ekstremaliose situacijose, mokant  vadovauti
priskirtiems padaliniams.

Vadui b tinos šios asmenyb s savyb s:
• profesionalumas (žinios, g džiai, patirtis);
• tvirtas charakteris;
• komunikabilumas;
• atsakingumas;
• reiklumas sau ir pavaldiniams;
• asmeninis pavyzdys [1, 54–56].
Tai svarbiausios savyb s, kuri  neišsiugd s vadas negal s gyti autoriteto, pavaldini

pasitik jimo, nesugeb s racionaliai organizuoti padalinio veiklos. Kari  vadams žinoma,
kad vadovo ir pavaldinio santykiai – ne tik sakym davimas ir j  vykdymas. Vadov  ir pa-
valdinius sieja kolektyviniai santykiai, kuriems takos turi ir tarpasmeniniai ryšiai. Didel
reikšm  turi vadovo geb jimas motyvuoti padalin . Pagyrimai ir priekaištai yra tikrai veiks-
mingi motyvavimo b dai, jei: 

• vertinami konkret s kari laim jimai arba pastangos;
• kari  veiksmai ir poelgiai vertinami objektyviai;
• pagyrimai ir priekaištai remiasi aiškiais kriterijais;
• giriama ir priekaištaujama ne per dažnai.
Daugeliui naujok  sunkiausia – adaptuotis, nes civili  ir kari  aplinka, tarpusavio ben-

dravimas iš esm s skiriasi. Pakeit  Karo akademijos aplink poligono, jie susiduria su 
ne prastomis s lygomis, prie kuri  reikia prisitaikyti. Tod l vadui labai svarbu nuosekliai, 
laipsniškai, palengva didinti mokymo kr v . Tai padaryti padeda vair s k rybiškai taikomi
aukl jimo metodai. 

2.  Bazinis kario rengimo kursas Lietuvos karo akademijoje

Kario bazinio rengimo pradžioje kari nai gyja teorini  rikiuot s, statut , taktikos,
inžinerijos, ginkluot s ir šaudybos, apsaugos nuo naikinimo priemoni  ir kit  dalyk  žini ,
kurias v liau pratyb  metu taiko Lietuvos kariuomen s Centriniame poligone Pabrad je.

Didelis fizinis kr vis, stresas, tampa, ekstremalios situacijos – naujok  mokym  sunki-
nantys veiksniai. Bazinio kario kurso metu naujok kuopos kari nai privalo save nugal ti,
veikti sunkumus, ryžtingai atlikti užduotis, parodyti savo tikr j psichologin  ir fizin  tvirtu-

m  ir pasirengim .
Bazinis kario kursas yra ne tik išbandym  etapas, bet ir viena svarbiausi  b sim j

Lietuvos karinink  ugdan i priemoni . Šis kursas – pirmasis naujoko profesin s karjeros
laiptelis. Nesvarbu, kokiomis savyb mis pasižymi kari nas, iš kokios civilin s aplinkos jis
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yra at j s, „pirmojo etapo“ išš kiai j  kei ia ir ver ia elgtis kaip Karo tarnybos statutuose
nurodyta: vykdyti vad  ir viršinink sakymus, stropiai atlikti užduotis ir t.t. Jaunuolis turi
prisitaikyti prie karin s sistemos ir rutinos, silieti  kari  kolektyv , kuriam laikui atitolti
nuo artim  žmoni . Tai nelengva, tod l tuo metu gana svarbi naujok kuopos vad  užduo-
tis – pad ti jiems kuo grei iau adaptuotis, apsiprasti.

Kiekvieno vado pareiga – steb ti šefuojamus kari nus, prireikus sikišti j  veikl ,
kad naujok  neužvaldyt  neigiamos emocijos, visur b ti sektinu pavyzdžiu. Tada kari nai
suvoks, kokiais kariais ir vadais jie tur s tapti po keleri  met . Vadams užsitarnauti paval-
dini pagarb  nelengva – tam reikia daug laiko ir pastang . Vadas, gebantis išlikti objek-
tyvus ir teisingas vairiose situacijose, turi autoritet , pelno pavaldini pagarb . Tai vienas
svarbiausi j  veiksni , padedan i  siekti bendr padalinio tiksl .

Kai kurie kari nai, atitol  nuo artim j , draug , draugi , paž stam , dažnai b na pris-
l gti. Jei vadas nebendrauja, neišklauso kari n , su jais nesikalba, nesidomi j  reikalais
ir b sena, retai pastebi, kai jiems kyla sunkum , problem . Žinoma, kiekvienas naujok
kuopos kari nui sudaromos s lygos: matytis su artimaisiais savaitgaliais, pasikalb ti su va-
dais d l ateities perspektyv , vidaus tvarkos, ateinan i  met  mokymo plan  ir kt. Vadas su
naujokais turi dirbti individualiai, kad jiems nepristigt  motyvacijos siekti svarbiausio tikslo
– tapti gerais kari nais ir karininkais.

Naujok  kuopos kari nas turi galimyb  tobul ti, mokytis iš vad . Tod l vadai yra ne
tik patar jai, bet ir, skatinant kari n  savarankiškum , j komandinio darbo steb tojai. Va-
dams labai svarbu išlikti sektinu pavyzdžiu ir b ti šalia, kai naujokams to labiausiai reikia.

Naujok kuopos vadai viliasi, kad bazinio kario rengimo kurso metu naujokai sutvirt s
psichologiškai, taps ryžtingesni ir toliau gal s s kmingai studijuoti Karo akademijoje.

Išvados

1. Kariuomen s ugdymo tikslai, kelti tarpukario Lietuvos kariuomen je ugdant nau-
jokus, panašiai formuluojami ir šiandien, ugdant Lietuvos karo akademijos naujok  kuo-
pos kari nus.

2. Bazinis kario kursas – pirmasis b simojo Lietuvos karininko ugdymo etapas, kurio
metu kiekvienas vadas privalo pad ti kari nams veikti neigiamas emocijas, užkirsti keli
neapgalvotiems poelgiams.
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Applying Educational Methods in a Recruit Company of the Military Academy of Lithuania

by Cadets Albertas Baciuška and Bronius Kliauga
The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania

Summary

The article introduces the following analysis: with reference to Lt Col Vaclovas Biržiška, military
education tasks that once were given to recruits of Lithuania between the First and Second World 
Wars now were given to a company of their contemporary counterparts in the Military Academy of 
Lithuania. It was established that, just like in the past, the applied educational methods are very im-
portant for training and development of military officers. During the Basic Military Training Course, 
with the help of a commander, cadets gradually progress—step by step. Sometimes commanders try 
to keep order solely by exploring their commanding voice; on other occasions recruits are allowed 
to work in groups absolutely by themselves. Educational methods have particular importance for the
transfer and adaptation of recruits from civil to military life.
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SKATINIMO IR DRAUSMINI  NUOBAUD
VEIKSMINGUMO TYRIMAS KARI N  BATALIONE

Kpt. Virginijus Vainauskas,
kar. Antanas Survilas
Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademija

Anotacija

Remiantis karo pedagogikos pradinink plk. ltn. V. Biržiškos ir plk. K. Žuko nuostatomis, pra-
nešime analizuojama skatinimo ir drausmini  nuobaud  reikšm  kario gyvenime. Rašoma apie Karo
akademijoje taikomus skatinimo b dus ir priemones, padedan ias spr sti konfliktus ir problemas Ka-
ri n  batalione. Daugiausia d mesio skiriama ši problem prevencijai, k rybiškai taikant skatinimo
ir nuobaud  metodus praktiškai. Pateikiami ir analizuojami pastar j  trej  mokslo met  skatinimo ir
drausmini  nuobaud duomenys.

Kiekvienas karys, pašauktas krašto apsaugos tarnyb , iškilmingai prisiekia ginti Lie-
tuvos Respublik , s žiningai vykdyti valstyb s statymus ir savo viršinink sakymus, b ti
doras ir garbingas Lietuvos karys. Pasirašydamas po priesaikos žodžiais, jis sipareigoja tar-
naudamas jos laikytis. 

Lietuvos karo akademijoje iškilminga priesaikos ceremonija kiekvienam kari nui yra
pirmasis žingsnis  kario gyvenim . Po priesaikos kiekvienas jaunuolis tampa visateisiu kariu. 

Kiekvienoje karin je staigoje, taip pat ir Karo akademijoje, neišvengiama kari n  nusi-
žengim , tarpasmenini  nesutarim . Tarp vaikin  ir mergin , nuolat gyvenan i kareivin se,
kyla vairiausi  konflikt . Kai kurie kari nai, nor dami patenkinti savo norus ar poreikius, kar-
tais pažeidžia statutus, nevykdo viršinink sakym , nesilaiko vidaus tvarkos taisykli (1 pav.).
Žinoma, šios pražangos retai kada daromos specialiai. D l to, sužinojus apie nusižengim , va-
dui reikia gerai ištirti situacij , nuodugniai išsiaiškinti aplinkybes, nes kiekvienas neapgalvotas
sprendimas gali sukelti dar daugiau problem , kartais lemian i  net žmoni  likimus.

Vertinant nusižengimus dažniausiai taikoma priemon  – nuobaudos. Plk. ltn. V. Bir-
žiška taip pat tvirtino, kad nuobaudos priver ia nusižengus j  susim styti ir daugiau prasi-
žengimo nebekartoti. Anot jo, „ pabaud kartojimas iš pamat  ardo kariuomen , kari  ne-
baudimas iššaukia mint , jog taip ir galima elgtis, iššaukia pam gdžiojimus, pakartojimus.
Taigi ia, kad ir n ra reikalo sunkiai bausti, visgi tenka taip reaguoti, kad nusiženg s pajust
savo elgesio neleistinum  ir netikslum , kad j priversti taikintis prie bendros kariuomen s
tvarkos ir vengti ateity toki  žingsni , kurie iššaukia toki  reakcij  – pabaud “ [1, 254].
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2004 m. Kari n  batalione buvo tiriama skatinimo ir drausmini  nuobaud taka kari no 
asmenybei, jo reitingui. Trej  mokslo met kari n drausmini  nuobaud lyginamajame gra-
fike (žr. 1 pav.) akivaizdžiai matyti, kad pastaraisiais mokslo metais gerokai sumaž jo draus-
mini  nuobaud . Kalbantis su kari nais paaišk jo, kad š pokyt  l m  taktikos karinink  kaita, 
nauja kari n  atrankos sistema, Lyderio ugdymo programa, Kari n  garb s kodekso taikymo 
praktika, Kari n  garb s teismo veikla ir padid j s skatinimo atvej  skai ius (2 pav.). 

1 pav.  Kari n  bataliono drausmin s nuobaudos (2001–2004 m.)

2 pav.  Kari n  bataliono drausmin s nuobaudos ir skatinimas (2001–2004 m.)
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Tyrimo metu paaišk jo, kad kari no karjeroje itin svarbu skatinimas, kas, anot ka-
ri n , „žmogui užaugina sparnus“. Kiekvienas paskatintas vaikinas ar mergina tampa pa-
vyzdžiu kitiems. Paskatint  kari n pakilesn  nuotaika, tod l jie noriau imasi papildomos
veiklos, aktyviau dalyvauja organizuojant kult ros ar sporto renginius.

Tyrimo objektas – Kari n  batalione kylan i konfliktini  situacij  sprendimo b dai.
Tyrimo tikslas – atskleisti skatinimo ir drausmini  nuobaud  reikšm  kari n gyvenime.
Tyrimo uždaviniai:

išskirti pagrindinius skatinimo ir drausmini  nuobaud  skyrimo atvejus Kari n
batalione;

atskleisti skatinimo ir drausmini  nuobaud  reikšm  kari n  gyvenime;
remiantis plk. ltn. V. Biržiškos mintimis apie skatinim  ir nuobaudas, išsiaiškinti j

svarb  karin je institucijoje.
Tyrimo metodai: statistini  duomen  sisteminimas ir analiz , kari n  apklausa.
Metodologin s nuostatos. Autoriai laikosi nuostatos, kad visada reikia atidžiai ištirti

konfliktus tod l, kad:
sprendžiant konfliktines situacijas negali likti neišaiškint klausim ;
nuolatin  Kari n  bataliono skatinimo ir nuobaud  duomen  analiz  leidžia padi-

dinti karinink  rengimo sistemos veiksmingum .

1. Skatinimas ir drausmin s nuobaudos kari n  karjeroje

Nustatant kari no reiting , didžiausi tak  turi skatinimas ir drausmin s nuobaudos.
Reitingas skai iuojamas kiekvien  semestr  remiantis Karo akademijos viršininko patvir-
tinta metodika ir kriterijais. Jo nustatymo tikslas – skatinti kari n  uoliau mokytis d s-
tom j dalyk , ugdyti vadovavimo g džius ir juos taikyti praktiškai, b ti drausmingam,
aktyviai dalyvauti sportin je, menin je ir visuomenin je veikloje.

Kiekvieno kari no asmens byloje nurodoma, kiek kart  ir kaip jis buvo skatintas, kiek
ir koki  yra gav s drausmini  nuobaud . Tod l, norint geriau pažinti kari n , pirmiausia
naudinga susipažinti su jo byla, kurioje pateikti asmens duomenys, taip pat duomenys apie
jo šeim , vis  mokslo met  skatinimo ir drausmini  nuobaud  suvestin s, pusme io kari-
n s praktikos vertinimai ir kita informacija. Tai, kad kari nas yra mažai skatintas ir gav s
daug drausmini  nuobaud , ver ia juo nepasitik ti. Šie rašai byloje dažnai lemia vad
nuomon  apie kari n . Tai glaudžiai susij  ir su jo skyrimu pareigas.

Akademijoje stengiamasi visiems kari nams suteikti galimyb  eiti aukštesnes ar že-
mesnes vad pareigas. Ta iau yra ir specifini pareig , kurios reikalauja išskirtini  kari n
geb jim  ir aukštesni  vad pasitik jimo: Garb s teismo nario, Kari n  tarybos pirminin-
ko, Kari n  bataliono vado pavaduotojo. Kari n  garb s teismo nariai nagrin ja Kari n
batalione susidariusias konfliktines situacijas, prasižengusiesiems si lo skirti atitinkamas
nuobaudas, tod l b t  neetiška Garb s teismo nariais skirti potencialius pažeid jus.

Daugel  kari n  labai motyvuoja stipendija. Jos dydis tiesiogiai priklauso nuo kari no
reitingo. Be to, kasmet kari nams suteikiama galimyb  gauti papildom  stipendij . Skiriant
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papildomas stipendijas atsižvelgiama  kari no mokymosi rezultatus, drausm , socialin
pad t  ir vad  rekomendacijas. Karo akademijoje populiariausia kiekvien pusmet  skiria-
ma kpt. A. Tup iausko stipendija.

Pastaraisiais metais Kari n  batalione vis labiau tarp kari n  stipr ja konkurencija.
Tai galima paaiškinti susir pinimu ateities perspektyvomis baigus Karo akademij . Absol-
ventas, turintis aukštesn  reiting , turi pirmenyb  rinktis tarnybos viet . Tai labai svarbi 
paskata prad ti r pintis savo karjera dar besimokant Karo akademijoje.

Akivaizdi drausmini  nuobaud taka kari n savaitgaliams. Kari nas, turintis bet 
koki  nuobaud , priverstas savaitgalius praleisti Akademijos teritorijoje. Tuo metu kiti ka-
ri nai išleidžiami nuo penktadienio popiet s iki sekmadienio vakaro namo. Nedrausmingi
kari nai neišleidžiami ir  mieste vykstan ius renginius ar šventes.

Šiandien kiekvienas kari nas gerai žino, kad drausmin s nuobaudos ir skatinimas le-
mia ne tik jo reiting , bet ir karjer . Kiekvieno karininko karjera prasideda Karo akademi-
joje, kur vertinami tiek jo studij  rezultatai, tiek elgesys.

2. Kari n  drausminimo priemon s

Pakeitus Krašto apsaugos drausm s statut , buvo pakeista ir drausmini  nuobaud
skyrimo tvarka. Jeigu anks iau už bet kok  nusižengim  buvo galima kari nui skirti nuo-
baud  iš karto, tai dabar pirmiausia atliekamas tyrimas, kad nuobauda atitikt padaryt
pažeidim . Tod l reikia itin kruopš iai ištirti situacij , visas nusižengimo aplinkybes. Pir-
miausiai tyrimo metu išnagrin jamos nusižengimo priežastys – nustatomos lengvinan ios ir
sunkinan ios aplinkyb s, po to priimamas sprendimas d l nuobaudos. Ta iau ne kiekvienas
tyrimas baigiamas skiriant nuobaud . Kai nusiženg s kari nas, supažindintas su tyrimo re-
zultatais, su nuobauda nesutinka, reikia atlikti pakartotin  tyrim .

Kari nams dažniausiai taikomos drausmin s nuobaudos (draudimas išeiti iš Akade-
mijos teritorijos, papildomi kiniai darbai) išsamiai aprašytos Kari n  drausm s statute.
Jame išskirti konkret s nusižengimai, už kuriuos numatytos atitinkamos nuobaudos.

2003 m. Karo akademijoje buvo patvirtintas Kari n  garb s kodeksas. Vadovaujantis 
šiuo dokumentu, Akademijoje funkcionuoja Garb s teismas, kur  sudaro vykdomasis ir pata-
riamasis organai. Garb s kodeksas leidžia Garb s teismui labai atidžiai išnagrin ti situacij .

Garb s teismo kari nams skiriamos drausminimo priemon s:
1. Viešas atsiprašymas po vakarinio patikrinimo ar bet kurio skirstymo pratybas

metu: kiekvienas Garb s kodeksui nusiženg s kari nas, rodžius jo kalt , viešai atsiprašo
žeisto asmens ir vis  kari n .

2. Laiškas nusižengusiojo t vams: oficialiai pranešama apie kari no blog  elges  ir
nusižengim .

Nusižengimo paviešinimas Kari n  batalione dažnai yra daug veiksmingesn  bausm
nei draudimas išeiti iš tarnybos vietos ar papildomi kiniai darbai. Šiomis priemon mis
bandoma kari n paveikti moraliai: skatinti vertinti padaryt  nusižengim  ir dar kart
pagalvoti apie savo elges , jo priežastis ir padarinius.
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Išvados

1. 2001–2004 m. Lietuvos karo akademijos kari n  reitingo tyrimo rezultatai paro-
d , kad tikslingai skatinant ir skiriant tinkamas drausmines nuobaudas stiprinama kari n
motyvacija, ugdomas s darbštumas, s žiningumas ir kitos savyb s.

2. Nuolatin  Kari n  bataliono skatinimo ir nuobaud  analiz padeda didinti kari -
n  – b sim j karinink  – rengimo sistemos veiksmingum .
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Nachsuchen von Förderungen und Disziplinarstrafen im Offiziersanwärterbataillon

Hptm V. Vainauskas,  (OA) A.Survila
General Jonas Žemaitis Militärakademie Litauen

Zusammenfassung

Jeder Jugendliche, der in die Militärakademie eintritt, muss genau wissen und verstehen, dass 
er in der Zukunft ein richtiger und ehrlicher Soldat wird. Dieser Weg, den er gewählt hat, ist nicht 
einfach und leicht. Es entstehen viele Schwierigkeiten, Streite miteinander, Konflikte, und das muss 
man unbedingt lösen. Da helfen neue Gesetze, verschiedene Förderungen, Disziplinarstrafen u.s.w. 
Manchmal verletzen die Offiziersanwärter diese Gesetze, aber da muss man ihnen zeigen, dass sie 
sich so nicht benehmen können. Solche Offiziersanwärter  bekommen Strafen, wie z.B. sie können
nicht nach Hause am Wochenende fahren oder sie bekommen irgendwelche zusätzliche Arbeiten in 
der Akademie. Es ist sehr wichtig, dass die anderen Offiziersanwärter sehen, dass sich ihre Kollegen
nicht richtig benehmen. Genau dasselbe ist, wenn der Offiziersanwärter sehr gut lernt und fleißig ist.
Für gute Leistungen muss man immer eine Förderung machen. Solcher Student ist ein  gutes  Bei-
spiel für andere Offiziersanwärter. 

In unserem Beispiel kann man genau sehen, dass die Disziplinarstrafen in den letzten Jahren
immer weniger sind. Das bedeutet, dass solche Mittel effektvoll sind. Der Kadett muss auch sehen, 
dass die anderen Menschen (die Leiter, Lektoren und Studenten) seine Bemühungen einschätzen. 
Eine große Rolle spielen Stipendien; auch die Pflichten und Vertrauen sind sehr wichtig.

Vom allen kann man solche Schlussfolgerungen machen: die Förderungen und Disziplinarstra-
fen helfen eine höhere und gute Motivation, Fleiß und andere Werte des Menschen zu erreichen. 
Der Kadett, der eine Förderung bekommt, ist ein Beispiel für die anderen Kadetten. Man muss 
immer die Gesetze ergänzen, um gute Ergebnisse zu bekommen.
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KARIO INICIATYVUMAS IR JO UGDYMAS

Kar. Gediminas Ališauskas,
kar. Vilius Ertmonas
Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademija

Anotacija

Kovos operacij  s km  tarptautin se misijose ir kare daugiausia priklauso nuo kari  iniciaty-
vumo. O jis ugdomas ne kovos, o taikos s lygomis. Iniciatyvum  skatinti ir ugdyti b tina ia ir dabar,
o ne tada, kai jis gyvybiškai reikalingas. Pati kario iniciatyvumo s voka suvokiama skirtingai atsižvel-
giant laik , viet  ir s lygas: vienaip – tarpukario Lietuvos kariuomen je, kitaip – JAV ginkluotosiose
paj gose, dar kitaip – dabartin se Lietuvos karin se paj gose. Ta iau šiai kario savybei visuomet turi
b ti skiriama gana daug d mesio.

vadas

 s moning  kari  iniciatyvum , kaip  užduoties s km s formul , d mesys buvo at-
kreiptas jau seniai, ta iau jo svarba dažniausiai vertinama tik karo, kovos metu. Taikos
metu iniciatyvumas dažnai nelaikomas itin svarbiu kario veikl  skatinan iu veiksniu. 

Tiriamojo darbo objektas – iniciatyvumo samprata kariuomen je.
Tikslai:
1. kario iniciatyvumo ugdymas skirtingu laiku ir s lygomis;
2. pagrindiniai Lietuvos karo akademijos kari  iniciatyvumui takos turintys veiksniai.
Metodai: rašini  apžvalga ir analiz , sociologinis tyrimas, rezultat  apibendrinimas ir

interpretavimas.

1. Iniciatyvumo samprata tarpukario Lietuvos kariuomen je

kari  iniciatyvumo ugdym d mesys buvo atkreiptas jau 1918 m., atk rus Lietuvos
kariuomen , po nirting  kov  su bolševikais. Vienas pirm j  apie tai raš plk. Konstan-
tinas Žukas vadov lyje „Kariškosios pedagogikos bruožai“. Jis atkreip  karinink  d mes
 tai, kad „m s  laikais, kada kareiviai išsklaidyti skyriais ir grup mis, vienas vadas be s -

moningos pavaldini  iniciatyvos nuveikti nieko negali, kadangi pavaldiniai vis vien bus pri-
versti veikti savarankiškai“. Jo nuomone, „šiandienini  operacij  s km priklauso nuo vis
lygi  vad  iniciatyvos, jos nebuvimas gali atsiliepti praž tingai, o kautyni  metu sužlugdyti
net ir geriausi  aukštesnio vado sumanym “ [ 5, 60 ].
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Plk. K. Žukas išnagrin jo pagrindines kari  iniciatyvumo apraiškas ir suformulavo
šiuos teiginius:

iniciatyva turi b ti s moninga: ji pasireiškia lankstumu vykdant užduot  ir, jeigu
vado sakymas nekonkretus arba jame kas nors praleista, b tina savarankiškai priimti tin-
kamiausi  sprendim , veikti nelaukiant kit  nurodym ;

iniciatyva privalo b ti lanksti, t.y. reikia veikti nedelsiant ir ryžtingai, netik tai pa-
sikeitus situacijai ar atsiradus tinkamai progai;

imantis iniciatyvos visuomet privalu apie tai informuoti aukštesn j  vad , taip pat
jam pranešti apie savarankiškos veiklos rezultatus [5, 63–64].

Plk. K. Žukas raš , kad jei savarankiškumas slopinamas, iniciatyvumas retai kada pasi-
reiškia. Autorius išskyr  svarbiausias s lygas, b tinas šiai savybei ugdyti:

vadovavimas – taip pat iniciatyva, tod l reikia pavaldiniams suteikti kuo daugiau
galimybi   mokytis vadovauti vieni kitiems;

skiriant užduotis pavaldiniams nurodyti tik užduoties tiksl , laukiam  rezultat  ir
suteikti galimyb patiems pasirinkti jos vykdymo b dus;

kontroliuojant, kaip vykdoma užduotis, sekti jos eig , duoti atitinkamus nurody-
mus tik pavaldiniams nukrypus nuo tikslo;

niekada neatlikti žemesnio pavaldinio pareig , antraip pavaldinys niekada netaps
nei darbštus, nei iniciatyvus – tik pasyviai lauks, kad kitas pavaldinys ar viršininkas už j
atlikt darb ;

skatinti pavaldini  atsakomyb , kadangi atsakomyb  – iniciatyvos variklis;
reikalauti iš pavaldini  iniciatyvumo kasdien je veikloje, nes m šio metu jau bus

per v lu.
Apžvelgus ne tik K. Žuko, bet ir V. Biržiškos bei kit  karinink  nuomones, išsakytas 

kariams skirtoje periodin je spaudoje, galima teigti, kad tarpukario Lietuvos kariuomen je
buvo siekiama tvirtinti demokratines pilietines vertybes, skiriama nemažai d mesio indivi-
dualiai kari  iniciatyvos pl trai.

2. Iniciatyvumo ugdymas JAV ginkluotosiose paj gose

Šiandienin  JAV kariuomen  yra didžiausia ir profesionaliausia NATO. Šios organi-
zacijos valstybi  švietimo institucijose išskirtinis d mesys skiriamas pilie i  iniciatyvumo
ugdymui. JAV kariuomen je šios savyb s pl tote taip pat labai r pinamasi, kadangi kariai
dažnai dalyvauja didelio masto kariniuose veiksmuos, kur labai svarbus savarankiškas m s-
tymas ir iniciatyvumas.

JAV kariuomen je iniciatyva suprantama kaip:
novatoriškas m stymas, galintis pakeisti prastas proced ras, kai kuriuos papro-

ius, veiklos principus ar visiems gerai žinomas taisykles;
išradingumas – naujovi pradžia;
nuovokumas – geb jimas logiškai vertinti faktus: juos vertinus, suformuojamos

išvados, kuriomis vadovaujantis priimami galutiniai sprendimai [2].
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Kada JAV kariai žvelgia iniciatyvos apraiškas? Dažniausios iniciatyvumo, kur  lemia
savarankiškas m stymas, apraiškos:

1. geb jimas greitai veikti netik tai pasikeitus situacijai;
2. nuolatin  nauj , veiksming  užduoties atlikimo b d paieška;
3. ateities veiksm planavimas.
JAV kariuomen je ugdant iniciatyvum  remiamasi šiais svarbiausiais teiginiais:

iniciatyvumas – viena svarbiausi karininko – vado – charakterio savybi , kuri
reikia nuolat pl toti ir ugdyti; 

iniciatyva glaudžiai susijusi su kario motyvacija;
pasireikšti iniciatyvai sudaro s lygas karinio vieneto drausm ;
dažniausiai kario iniciatyvumas priklauso nuo vadovavimo stiliaus [2].

Kari  iniciatyvum  kariuomen s padaliniuose skatinan ios s lygos ir svarbiausi
veiksniai:

pasitik jimas pavaldiniais: tik jausdamas vado pasitik jim pavaldinys išdr s imtis
iniciatyvi  veiksm ;

savarankiškumo skatinimas: dažniausiai savarankiškai veikiantys kariai yra inici-
atyv s.

labai griežtos veiksm kontrol s vengimas karini  mokym  metu.
JAV kariuomen je gerai žinomos priemon s, žlugdan ios iniciatyv , tod l j  vengia-

ma. Dažniausios iniciatyvos žlugdymo priemon s: netinkama motyvacija ir pernelyg smul-
kmeniška veiksm  kontrol .

Nagrin jant kari  iniciatyvumo ugdymo problemas reikia pabr žti, kad JAV kariuomen -
je daugiausia siekiama ugdyti ne kiekvieno kario atskirai, o viso padalinio kari  iniciatyvum .

3. Veiksniai, lemiantys Lietuvos karo akademijos kari n  iniciatyvum

Kaip ir kiekvieno asmens, taip pat ir kari n , iniciatyvumui turi takos veiksniai,  ku-
riuos b tina atsižvelgti siekiant išugdyti aktyvi  asmenyb . Nor dami nustatyti kari n  ini-
ciatyvum  lemian ius veiksnius atlikome sociologin  tyrim . Jo tikslai buvo:

išsiaiškinti Kari n  bataliono iniciatyvos samprat ;
nustatyti bendr  kari n  iniciatyvumo lyg ;
išsiaiškinti kari n  iniciatyvum  skatinan ius ir slopinan ius veiksnius.

Tyrime dalyvavo 130 I–IV kurso kari n . Apklaus me tuos, kurie patys nor jo pa-
reikšti savo nuomon  apie iniciatyvumo ugdym  LKA.

Apibendrinus anket duomenis, galima padaryti išvad , kad iniciatyvum kari nai su-
vokia teisingai, t. y. daugiausia taip, kaip tai aiškinama „Tarptautini  žodži  žodyne“. Jame
rašoma, kad iniciatyvumas tai: „1. ryžtas, noras veikti; sumanymas, kokios nors veiklos pra-
d jimas; sugeb jimas savarankiškai k  nors atlikti; 2. vadovaujamasis vaidmuo, aktyvumas,
pirmavimas k  nors darant, vykdant“ [1985, p. 213].“

Anot kari n , iniciatyvus yra tas žmogus, kuris sugeba savarankiškai darb prad ti ir
kitus paskatinti veikti (65 proc.). Iniciatyviam žmogui b dingas savarankiškumas (20 proc.),
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k rybingumas (35 
proc.), sumanumas 
(18 proc.), veiklu-
mas (21 proc.), ak-
tyvumas (75 proc.),
atsakingumas (25 
proc.) ir dr sa veik-
ti (40 proc.). Dau-
giausia kari n (50
proc.) atsak , kad 
iniciatyva visuomet 

pasireiškia priimant sprendimus, 30 proc. – kad b simajam karininkui negalima vengti pri-
siimti atsakomyb s. 20 proc. kari n  mano, kad iniciatyvum  skatina individualistiniai ir
egoistiniai motyvai, t.y. noras pasirodyti pranašesniam už kitus (žr. 1 pav.).

 klausim
„Kas skatina inici-
atyvum ?“ daugelis
jaunuoli  atsak ,
kad vidin s paskatos
yra pagrindinis ini-
ciatyv  skatinantis 
veiksnys (žr. 2 pav.). 
Daugiausia kari n
– 40 proc. – mano, 

kad vienas stipriausi paskatos aspekt  – noras pa iam tobul ti, 30 proc. – bendras koman-
dinis darbas, teikiantis galimyb  „pajusti draugo pet “, „pajusti j g  dirbant bendrai“ ir kt.
10 proc. kari n  mano, kad tik veiksminga motyvacijos sistema lemia iniciatyvumo pl tr .
J  nuomone, mokantis Karo akademijoje n ra lengva „išsaugoti“ motyvacij , d l kurios
jie rinkosi karininko profesij . Tod l „išlieka stipriausieji“, t.y. labiausiai motyvuoti. Tik jie
nenusivilia savuoju profesiniu pasirinkimu.

Individualiai kalbantis paaišk jo, kad apie 20 proc. kari n  nor t  keisti LKA  kit
aukšt j  mokykl . Akademijoje juos vargina griežta tvarka, kuri slopina iniciatyvum  ir
motyvacij . Per 20 proc. Akademijoje studijuojan i  apklaust  kari n  galvoja, kad pa-
grindinis motyvacijos šaltinis – noras pasirodyti pranašesniam už kitus. Tarp taip manan-
i j  daugiausia (apie 20 proc.) gerai besimokan i  kari n , puiki  sportinink . Jie prat

pirmauti, ir tai jiems patinka. Tokie kari nai jau iasi gana prastai, jei grup je slopinama j
iniciatyva.

klausim  „Kaip vertinate bataliono kari n  iniciatyvum ?“ 40 proc. kari n  atsak
vertinantys „pakankamai gerai“. Kit  respondent  atsakymai pasiskirst  gana tolygiai 
– 20 proc. teig , kad Akademijoje yra tikrai geros s lygos iniciatyvai pasireikšti, o likusieji 
30 proc. man , kad tam n ra tinkam  s lyg .

1 pav. Kari n  bataliono iniciatyvumo s vokos samprata

2 pav. Kari n  iniciatyvum  skatinantys veiksniai
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Kod l tokios prieš-
taringos nuomon s? Ma-
nome, tod l, kad apie 20
proc. jaunuoli  tikrai pa-
tenkinti, kad pasirinko ši
profesij : jie savo grup se
– lyderiai, j  nuomon
atsižvelgiama. Šie kari -
nai aktyv s ir iniciatyv s.

Anot j , jie aktyviai reišk  savo nuomon  bendrojo lavinimo mokyklose, t  dabar daro ir
Karo akademijoje.

 klausim  „Kas žlugdo iniciatyv  Kari n  batalione?“ 50 proc. atsak , kad daugiausia
kli i  iniciatyvumui pasireikšti sukuria jie patys: pernelyg dažnai vieni kitus „spaudžia“,
kritikuoja, batalione pasigendama darnos (žr. 4 pav.). 30 proc. jaunuoli  mano, kad vyrau-
jantis poži rio  veikl  stereotipas – „Geriau ne iniciatyv  rodyti, o paklusti viršininkams“.
J  nuomone, tai labai paranki pozicija b simajam jaunam vadui, iš kurio kariuomen je pir-
miausia reikalaujama geb ti vykdyti sakymus. 20 proc. kari n  link  „plaukti pasroviui“,
nes buvo nubausti d l savo iniciatyvos. Jie mano, kad buvo neteisingai nubausti, jog j  inici-
atyva Akademijoje slopinama, tod l neretai abejoja d l pasirinktos profesijos. Daugelio ka-

ri n  nuomone, ini-
ciatyvum  skatina
ne individuali , o
kolektyvini  užduo-
i  skyrimas. Kai

užduoties tiksl
siekia kolektyvas,
grup , anks iau ar
v liau kiekvienas
gali atsiskleisti, pa-
rodyti iniciatyv .

Manome, iniciatyvum  skatinti b tina, ta iau jis turi b ti ugdomas ne individualiai, o
kolektyviai, visam padaliniui siekiant priimtin  bendr  tiksl . Juk vienas lauke – ne karys,
nors ir labai iniciatyvus.

Išvados

1. Kov vairiose šalyse patirtis rodo, kad kario iniciatyvum  reikia ugdyti taikos metu.
2. Ugdant karinink , si loma skirti daugiau kolektyvini  užduo i , leidžian i  atsi-

skleisti kari n  iniciatyvumui.
3. Bendradarbiavimas ir kolektyvinis darbas ugdo geranoriškum , stiprina darn  ir

skatina karius b ti iniciatyvius.

3 pav. Kari n  iniciatyvumo vertinimas Kari n  batalione

4 pav. Iniciatyvum  slopinantys veiksniai
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Developing Military Initiative

by Cadets Gediminas Ališauskas and Vilius Ertmonas
The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania

Summary

The article reveals today‘s situation where only separate units of the Armed Forces of Lithuania take 
part in the actual battle task-related international missions in Iraq, Afghanistan, and other countries. 
Other units, meanwhile, are getting ready for such missions in peace conditions. Thus, it is important
to foster military initiative in both war and peace conditions.
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KAI KURIE DEMOKRATINIO M STYMO
IR INICIATYVOS PL TROS ASPEKTAI

VADOVAUJANTIS KARINIAIS STATUTAIS

Kar. Gytis Aug nas
Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademija

Anotacija

Pranešime supažindinama su demokratinio m stymo, atstovavimo interesams vairiose srityse
samprata, Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademijos Kari n  tarybos funkcijomis, jos vei-
kla, problemomis ir aktualijomis.

vadas

Prisimindami pirmuosius Nepriklausomos Lietuvos kariuomen s metus  ši dien
kariuomen  žvelgiame kitaip. Turb t nesuklysiu sakydamas, kad šiandien kariuomen , pa-
lyginti su tarpukario, yra labai pasikeitusi. Pasikeit  ginkluot , apr pinimas ir ideologija.
Žmon s nebejau ia baim s, nebeliko nepasitik jimo ir netikrumo, nes šiandien Lietuva
– Europos S jungos ir NATO nar .

Bendraudami su savo t vais galime susidaryti nuomon  ir apie buvusi  sovietin ka-
riuomen : apie tai, kokios tuo metu buvo s lygos, maistas, kaip buvo elgiamasi su karei-
viais, sužinoti daug kit  fakt , kurie dažnai padaro gana slog sp d .

Kaip yra šiandien? Kas pasikeit ?
Manau, kad pasikeit  tikrai daug kas. Prad ti turb t reik t  nuo vad , kurie, tinkamai

atlikdami savo pareigas, nuolatos siekia tobul ti. Vad  ir pavaldini  santykiai taip pat pasikei-
t . Vyrauja tarpusavio pagarba, pasitik jimas, draugiškumas, neb ra smurto ir prievartos.

Studijuodami Lietuvos karo akademijoje b simieji vadai gauna daug verting  žini ,
kaip dirbti su žmon mis, kaip išugdyti intelektualius lyderius, kurie geb t  tinkamai vado-
vauti kariams.

Tyrimo objektas – Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademijos kari  demokra-
tinio m stymo ir iniciatyvos pl tra.

Tyrimo uždaviniai: atskleisti demokratinio m stymo ir iniciatyvos galimybes statutin -
se organizacijose, aptarti jos raiškos b dus.

Tyrimo metodai: mokslin s literat ros, šaltini , dokument  analiz .



292

1. Demokratinio m stymo ir iniciatyvos samprata

Apie demokratij prad ta kalb ti labai seniai. Apie jos principus mes girdime beveik
kiekvien  dien . Demokratiniais principais vadovaujasi m s  valstyb . Manau, esu teisus sa-
kydamas, kad m s  visuomen  yra demokratin , jos gyvenimas tvarkomas remiantis tautos 
interesais. Tai reiškia, kad visuomen s grupi  interesams atstovauja visuomenin s ir valsty-
bin s organizacijos, ginan ios šiuos interesus. Šiandien savo mintis reiškiame atvirai, disku-
tuojame, taip siekdami geresnio ir palankesnio mums rezultato.Vadinasi, siekiama skatinti 
visuomen s iniciatyv . Tai suteikia palankias s lygas id j  ir nuomoni vairovei, j pl trai.

Apie pilie i demokratin  m stym , j  iniciatyv  ir pilietin  ugdym prad ta kalb ti
vos atk rus Nepriklausomyb . Rengiamos švietimo reformos, gyvendinan ios demokrati-
jos principus mokyklose ir visuomen je. Naujosios mokymo programos pl toja demokrati-
nio m stymo id jas.

Lietuvos karo akademijoje demokratinis m stymas ir iniciatyva siejama su lyderio s -
voka. ia rengiamos lyderio ugdymo pratybos. Lyderio ugdymo programoje pabr žiama
savarankišk  studij  svarba. Visa tai b tina kiekvienam lyderiui, norin iam tobul ti ir siekti
geresni  rezultat .

Ta iau kaip n ra nam  be d m , taip ir m s  sistemoje yra keistin dalyk :
per paskaitas ir pratybas pateikiama informacija apie s kming demokratini prin-

cip  taikym  praktiškai ne visada pasitvirtina gyvenime (dažnai tai ne tik Akademijos, bet ir 
visos visuomen s problema );

nepakankama kai kuri  instruktori  kvalifikacija: ši  dien  karininkui neužtenka
vien tik gerai išmanyti karyb , nors tai ir labai svarbu, be to, jis turi b ti ir geras pedagogas,
psichologas, vadybininkas ir pan.

bendravimo paskait  metu ir po j  skirtumai ( per paskaitas gražiai išd stytos min-
tys taip ir lieka tik gražiomis mintimis, jas net pats paskait  skait s asmuo pamiršta).

2. Atstovavimas interesams

Visame pasaulyje yra daugyb vairi  žmoni  grupi  ir organizacij , atstovaujan i
tam tikrai nuomonei arba interesams. Tai – nat ralu, nes faktiškai ta pati situacija dažnai
suprantama ir vertinama skirtingai.

Lietuvoje taip pat gana daug toki  organizacij . Darbuotojams atstovauja profesin s
s jungos, studentams – student  atstovyb s, ir kt. Lietuvos karo akademijoje kari n  inte-
resams atstovauja Kari n  taryba.

Tikrai nesuklysiu sakydamas, kad dirbdami Kari n  taryboje kari nai tampa sava-
rankiškesni, iniciatyvesni, k rybiškesni. Atstovaudami vis kari n  interesams, jie jau ia
didesn  atsakomyb  už savo sprendimus ar teikiamus si lymus. ia nebelieka vietos sava-
naudiškumui ir egoizmui.

Reik t pažym ti, kad Tarybos veikla ne manoma be kari n  iniciatyvos, be j  si lym
ir prašym . Galimyb pad ti sau ir kitiems skatina Kari n  tarybos iniciatyv , nor  veikti,
reikšti savo mintis, gyvendinti sumanymus.



293

3. Kari n  taryba

Kari n  taryba prad jo savo veikl  1992 metais, kai buvo kurta Krašto apsaugos mo-
kykla. Tada atsirado prielaidos kurti visuomenin  (savivaldos) organizacij , kuri atstovau-
t  kari nams ir skatint  vadovaujamosios (mokyklos vadovyb s) ir pavaldžios (kari n )
grandži  bendradarbiavim . Aktyvusis Kari n  tarybos veiklos etapas prasid jo 2000–2001
metais, kai jos pirmininku tapo kari nas Mindaugas Maštavi ius. Tada buvo gerokai pa-
keisti Kari n  tarybos nuostatai ir strukt ra, padid jo jos autoritetas Akademijoje ir ben-
dradarbiaujant su kitais universitetais.

Kari n  taryba – tai institucija, atstovaujanti kari n  reikalams ir teikianti si lymus
Akademijos vadovybei mokslo, drausm s, socialiniais ir kitais klausimais. Ji savo veikloje
vadovaujasi Kari n  garb s kodeksu, Tarybos nuostatais ir kitais norminiais dokumentais.

Kari n  tarybos funkcijos:
1. teikti si lymus Akademijos tarybai d l pratyb  organizavimo, kari n drausm s ir

tvarkos gerinimo, socialiniais, sporto, visuomeniniais ir kitais klausimais;
2. palaikyti ryš  su Lietuvos student  organizacijomis, kit  aukšt j  ir aukštesni j

mokykl  savivaldos, mokslo, meno ir sporto organizacijomis;
3. teikti si lymus Akademijos vadovybei d l nuobaud  skyrimo kari nams, nesilai-

kantiems Garb s kodekso, statut  reikalavim , blogai besimokantiems.
Kari n  tarybos veiklos kryptys:

svarsto Kari n  garb s kodekso laikymosi problemas, mokslo, asmeninius, buiti-
nius, laisvalaikio klausimus ir teikia si lymus Akademijos vadovybei;

organizuoja susitikimus su Akademijos vadovybe;
organizuoja renginius Akademijos viduje ir už jos rib ;
atstovauja Akademijai student  organizacijose, j  organizuojamuose renginiuose;
supažindina kari nus su aktualiais student  organizacij  sprendimais, dokumen-

tais, kita reikalinga informacija;
svarsto kari n  elges kaip kari n  garb s gyn ja ir teikia si lymus Akademijos

vadovybei;
Tarybos pirmininkas arba jo pavaduotojas kvie iami  Akademijos tarybos pos -

džius atstovauti kari n  teis ms ir interesams;
prireikus Tarybos pirmininkas arba jo pavaduotojas, informav s bataliono vad ,

gali tiesiogiai kreiptis  Akademijos vadovyb ;
reguliariai rengia Tarybos pos džius, kuri  metu svarsto kari nams aktualius klau-

simus;
reguliariai atsiskaito Kari n  batalionui už savo veikl .

Apibendrindamas Kari n  tarybos funkcijas ir veikl , atsižvelgdamas  jos kasdienius
darbus, šiandien noriu išskirti svarbiausias jos veiklos sritis, kurios yra trys:

si lym  Akademijos vadovybei teikimas;
bendradarbiavimas su student  organizacijomis;
rengini  planavimas ir organizavimas (žr. 1 pav.).
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Susipažinkime su Kari n  tarybos sudarymo tvarka.
Taryba kasmet papildoma lapkri io m nesio pirm j  savait  deleguojant po vien

antro, tre io ir ketvirto kurs  kari n  bei du pirmo kurso atstovus (kari n  ir kari n ),
išrinktus bendrame kurso susirinkime bals  dauguma.

Per vien  savait po nauj  nari  išrinkimo Taryba si lo kandidatus  Tarybos pir-
mininko pareigas (ne mažiau kaip du). Jis renkamas bendrame kari n  susirinkime. Per 
pirm j  rinkim  tur  kandidatas turi surinkti 50%+1 dalyvaujan i j  bals . Jeigu n  vienas
kandidatas nesurinko reikiamo bals  skai iaus, rengiamas antras turas. Jame dalyvauja du
daugiausiai bals  surink  kandidatai. Antrame ture daugiausiai bals  surink s kandidatas
laikomas išrinktu  Tarybos pirmininko pareigas.

Tarybos pirmininkas sudaro savo darbo komand  ir si lo Tarybai tvirtinti pavaduo-
tojo ir sekretoriaus, atsakingo už pos dži protokolavim  ir kit  Tarybos veiklos dokumen-
t  tvarkym , kandidat ras.

Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius yra atleidžiami nuo dienos tar-
nybos, o prireikus bataliono vado sprendimu gali b ti atleisti nuo papildom pratyb .

Tarybos pirmininkas sudaro tikr j  Tarybos nari  s raš  ir teikia j  tvirtinti Kari -

1 pav. Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademijos Kari n  tarybos atliekamos funkcijos
(LSAS – Lietuvos student  asociacijos s junga; LSS – Lietuvos student  s junga; NSA – Nepriklausoma studen-

t  atstovyb ; SA – student  atstovyb s)
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n  bataliono vadui. Nauji nariai  Taryb  priimami (arba tikrieji iš jos atleidžiami) pagal
Tarybos arba jos pirmininko si lym  ir Tarybai patvirtinus bals dauguma.

Kari nams reikalaujant, j kurso atstovo naryst  Taryboje gali b ti perži r ta bendrame
kurso susirinkime.

Svarbiausios Kari n  tarybos veiklos problemos:
ne visada Tarybai Akademijos vadovyb  suteikia galimyb pareikšti savo nuomon

tam tikrais klausimais;
nenustatytas organizacijos statusas (kyla atstovavimo klausimas – kas laiduoja ats-

tovavim ?), nes LKA – statutin  organizacija;
labai ribojama galimyb  atstovauti savo organizacijai (nes atstovyb  veikia statuti-

n je organizacijoje). Norint priimti sprendim , reikia du kartus derinti – su ryšius užmez-
gusiu asmeniu ar organizacija ir Akademijos vadovybe.

Išvados

1. Skatindami toki  organizacij  kaip Kari n  taryba veikl , sudarome s lygas pasi-
reikšti kari n  iniciatyvai, asmenybei tobul ti, dr siai reikšti mintis ne tik Kari n  tarybo-
je, bet ir Akademijoje.

2. Gerais tarpusavio santykiais gr sdami bendravim  ir s žiningai atlikdami kari no
pareigas, ugdome aktyv  Lietuvos piliet , demokratini  id j puosel toj  ir skleid j .

Literat ra

1. Sakalas A. (2003). Personalo vadyba.Vilnius: Margi raštai.
2. Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademijos Kari n  tarybos nuostatai.



296

On Spread of Democratic Thought and Military Initiative under Military Statutes

by Cadet Gytis Aug nas
The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania

Summary

We live in a democracy, the independent Republic of Lithuania; so, it is very important to understand
what ‘democracy’ stands for; also, what we have to do to help our minds think in this way.

In any society there are many people, and all of them have opinions, views, and attitudes; and it
is very good when the country has the freedom to speak. This helps people cooperate in groups and
represent their position on different matters.

Within the Military Academy of Lithuania, we have the Cadet Council that represents opinions,
rights, and wishes of cadets. Its main two functions include: delegation of cadet proposals to the
Headquarters of the Military Academy of Lithuania and keeping communication with other student-
level organisations on the coming events.

Like any organisation, the Cadet Council has the space to progress; but being a 100% potential
and effective student-level organisation, it continuously successfully spreads democratic thought and 
fosters military and civic initiative among cadets and students. And it proud to claim splendid results,
especially when everybody does his or her job very good and with full responsibility.
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LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
KAPITON  KURSAI*

Kpt. Aušrius Buikus
Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademija

Anotacija

Straipsnyje aptariama Lietuvos kariuomen s karinink  rengimo ir kvalifikacijos k limo siste-
mos dalis – Kapiton  kursai, juos rengti paskatinusios priežastys. Taip pat trumpai nagrin jami d s-
tomi karybos, humanitariniai ir politikos dalykai. Stengiamasi parodyti ši kurs  svarb  toliau ugdant
vado asmenyb .

vadas

Beveik kiekvienas Lietuvos karo akademij  baig s karininkas pradeda savo karjer  ei-
damas b rio vado pareigas. Manome, kad Lietuvoje jau susiformavo jaunesni j  karinink
rengimo sistema, ta iau ima tr kti specialist , kurie gal t profesionaliai atlikti štabo ka-
rinink , kuop  vad  funkcijas. Nors Karo akademijoje b simieji karininkai mokomi štabo
darbo proced r , ta iau, laikui b gant, einant b rio vado pareigas, gytos žinios užsimiršta.
Be to, ir reikalavimai kei iasi. Kaip ir reik jo tik tis, Lietuvos pri mimo  NATO išvakar se
m s  kariuomen pajuto patyrusi  karybos specialist  stygi , kadangi padid jo karinink ,
kurie sugeb t dirbti kartu su Vakar  valstybi  specialistais užsienio štabuose, vairiose
karin se misijose ir bendrose NATO bei jos partneri pratybose, poreikis. Sprendžiant
jaunesni j karinink kvalifikacijos k limo problemas kur laik  Lietuvai mielai talkino
NATO ir jos partneri  šalys, kurios reguliariai organizuodavo kursus jaunesniesiems ka-
rininkams savo šalyse arba siunt  instruktorius bei patar jus  Lietuv , kurie ia sureng
nemažai vairi  jaunesni j  karinink  kvalifikacijos k limo kurs . Ta iau laikui b gant at-
sirado galimyb  organizuoti atitinkamus kvalifikacijos k limo kursus Lietuvoje ir rengti
m s karininkus pagal NATO standartus atitinkan i  metodik  bei reikalavimus pasitel-
kus Lietuvos kariuomen s instruktorius, užsienio šali  kariuomen se gijusius tarptautinio
bendradarbiavimo patirties ir daugiau informacijos apie šiuolaikin karyb .

Tyrimo objektas – Kapiton  kursai. 

* Nuo 2007 m. šie kursai vadinami Vad  ir jaunesni j  štabo karinink kursais.
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Tyrimo tikslai – aptarti Kapiton  kurs steigimo aplinkybes ir tikslus, klausytoj  mo-
kymo turin  ir metodik .

Kapiton  kurs  projektas

Jaunesni j  karinink  kvalifikacijos sistemos kait  ir jos pl tot  Lietuvos kariuomen -
je l m keletas itin svarbi priežas i :

karininkai, baig kursus užsienyje, ne visada gal jo Lietuvoje pritaikyti gytas žinias ir
g džius, kadangi kursai buvo rengiami pagal tam tikros šalies karin  doktrin , tod l tik iš

dalies atitiko Lietuvos kariuomen s poreikius;
studij  sistema, turinys ir forma vairiose šalyse yra skirtingos, pavyzdžiui, JAV, Didžio-

sios Britanijos ir Vokietijos kariuomen se sprendim pri mimo proced ros nedaug skiriasi,
nors visos min tos šalys yra NATO nar s. Taip dažniausiai atsitinka d l nuolatin s NATO 
strukt r , reikalavim  bei standart kaitos – dideli  valstybi kariuomen s nesp ja greitai
keisti sen  standart  naujais, o tai, be abejo, matyti ir kariuomen s mokymo sistemoje.

Lietuvai spar iai integruojantis  NATO paaišk jo, kad NATO veiklos sritis labai plati,
tod l ir specialist poreikis labai vairus – pradedant medicina ir baigiant logistika.

Pastaraisiais metais Lietuvos karininkai vis dažniau kvie iami dirbti vairiuose NATO 
štabuose ir užsienio valstyb se rengiamose karin se misijose, kur neužtenka mok ti vado-
vauti b riui ar kuopai s veikaujant su Lietuvos kariuomen s padaliniais. Reikia išmanyti 
NATO karines proced ras, standartus ir reikalavimus, žinoti, kaip veikti drauge su ko-
vin s paramos padaliniais: artilerija, inžinerija, aviacija, sugeb ti organizuoti apr pinim
s veikaujant su užsienio kariuomeni daliniais. Tarnaujant taikos palaikymo paj gose ir 
dalyvaujant kitose operacijose b tina mok ti tinkamai elgtis nestandartin se situacijose,
pavyzdžiui, bendraujant su žiniasklaidos atstovais ar vietos etnini  grupi  vadais.

Estijoje k rus Baltijos gynybos koledž , kuris prad jo rengti karininkus, atitinkan ius 
batalion  vad  ir štab  viršinink pareiginius reikalavimus, išryšk jo Lietuvos karo akademi-
jos ir Baltijos gynybos koledžo karinink kvalifikacijos k limo sistemos spragos. 2002 metais 
Karo akademija jau buvo parengusi apie 900 b rio vad , bet n  vieno kuopos vado, o kariniai 
daliniai pageidavo kvalifikacijos k limo kurs kapitono pareigas einantiems karininkams: 
kuop  vadams, batalion , brigados štab  karininkams. Galima teigti, kad Baltijos gynybos 
koledžas paskatino kurti Kapiton kursus, kaip atskir  Lietuvos karo akademijos padalin .

Baltijos gynybos koledžas reng  karininkus, kurie gal jo pasidalyti praktiniais g džiais
ir patirtimi su jaunesniaisiais karininkais. Tod l Baltijos gynybos koledž  baig karininkai
gal jo tapti Kapiton kurs  taktikos instruktoriais.

Ta iau kilo organizacini problem : neapsispr sta, kur kursus rengti, kam jie tur t
b ti pavald s. Buvo pasirinkta Karo akademija, nes Lietuvoje karininkus rengia tik ši mo-
kymo staiga. Brg. gen. Algis Vai eli nas (2002 m. – plk.), tuo metu vadovav s Lietuvos 
karo akademijai, aktyviai pritar jaunesni j karinink kvalifikacijos k limo kurs  id jai,
tod l Kapiton  kursai gana greitai prad jo veikti. Ši  kurs  nuostatuose nurodyta, kad jie
pavald s Karo akademijai.
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Pirmuoju Kapiton  kurs  viršininku buvo paskirtas plk. ltn. Olegas Kirjanovas. Kur-
s  organizatoriams iškilo daug uždavini : pateikti reikalavimus projektuotojams rengiant
kursantams tinkamas patalpas, sukurti koncepcij , kuria vadovaujantis bus mokomi jaunes-
nieji karininkai ir, žinoma, parengti reikalavimus instruktoriams ir b simiems karininkams
– kurs  klausytojams. 

Karinink kursams buvo parinktos patalpos Karo akademijos valgyklos tre iajame
aukšte. Ten buvo numatyta rengti klases klausytojams, instruktori , apr pinimo specialis-
t  darbo vietas, taip pat pagalbines patalpas, mokymo priemoni  saugyklas.  kursus atvy-
kusius karininkus – klausytojus – apgyvendinti buvo numatyta rekonstruotame karinink
bendrabutyje. Šiuos darbus planuota atlikti iki 2002 m. kovo 1 dienos.

Rengiant Kapiton kurs projekt  b simiesiems klausytojams buvo nustatyti tam tikri
reikalavimai:

- aukštasis išsilavinimas;
- b rio vado kvalifikacija;
- tarnyba kariuomen je – 3–4 metai einant b rio vado arba kuopos vado pavaduotojo

pareigas;
- darbo su kompiuteriu g džiai („Word“, „Exel“, „Power Point“);
- mok ti angl  kalb  II lygiu (STANAG 6001) ir tur ti tai liudijant  pažym jim .
Kaip matome, Kapiton  kursams iškelti uždaviniai ir reikalavimai buvo gana aukšti.

Jie atitiko panašaus lygio užsienio šalyse rengiam kurs  reikalavimus.

Kapiton  kurs  jaunesni j  karinink  rengimo sistema

Kas dirba Kapiton  kursuose, kokia kurs  koncepcija, kiek laiko mokomasi, kokie
mokymo programoms keliami reikalavimai?

Kiekvienas taktikos instruktorius turi savo klausytoj  grup  (kurs ), j  moko ir la-
vina. Labai svarbu, kad klausytojai, priimdami atitinkam  sprendim , tinkamai suprast
šios proced ros svarb . Taktikos instruktoriui padeda instruktoriai – specialistai, tam tikros
karybos srities (karo inžinerijos, oro erdv s gynybos, artilerijos, logistikos, žvalgybos) pro-
fesionalai. Jie pataria klausytojams, kaip geriau panaudoti reikiamas priemones siekiant
s kmingai vykdyti užduot . Gana dažnai kvie iami Lietuvos ar užsienio specialistai, kurie
skaito paskaitas, dalyvauja pratybose kaip skirting  ugdymo sri i  instruktoriai. Šiuo metu
Lietuvos karo akademijos Kapiton kursus vienaip ar kitaip remia, jiems teikia metodin
pagalb  JAV, Didžiosios Britanijos, Švedijos, Danijos ir Vokietijos ginkluotosios paj gos.
Taip pat nuolat bendraujama su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Gyny-
bos štabu, Lauko paj g  štabu ir kai kuriomis civilin mis organizacijomis.

Kapiton  kurs  trukm  – 5 m nesiai.  šiuos kursus atvyk  karininkai tampa klausyto-
jais ir skirstomi  grupes (sindikatus). Be taktikos instruktoriaus, kiekvienai grupei (pagal
galimybes) skiriamas instruktorius – kuratorius, kuris dalyvauja visose savo grup s pratybo-
se, stebi klausytoj darb , pataria taktikos instruktoriams ir klausytojams kilus problem ,
vertina j  veikl .
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Pirmosios dvi kurs  savait s skiriamos vadui: karininkai suskirstomi  grupes, patikri-
namos ir atnaujinamos j  angl kalbos žinios.

Daugiausia laiko skiriama taktikai studijuoti. Mokoma kuopos (7 savait s) ir bataliono
(10 savai i ) taktikos, supažindinama su brigadoje taktika (1 savait ). Ypatingas d mesys
– bataliono taktikai: batalione sudaromas štabas, jo skyriai, nuo kuri darnios veiklos pla-
navimo priklauso teisingas ir tinkamu metu priimamas sprendimas. Mokymas organizuo-
jamas taip, kad klausytojai mokyt si vieni iš kit , tur t  galimyb  organizuoti pavaldini
darb  ir vadovauti mažai darbo grupei: kuopos valdymo grupei, bataliono štabo skyriui ar
bataliono štabui. Pagal pa i klausytoj  sudarytus grafikus skiriami grupi  vyresnieji, kurie
joms vadovauja vykdant užduotis. Daugiau studij  laiko skiriama grupiniam darbui ir atlie-
kamoms užduotims, mažiau – paskaitoms.

Grup ms gavus užduotis, j  vyresnieji nurodo, kaip turi vykti darbas: vadovaujantis
štabo darbo proced romis, nurodoma, kas ir už koki  užduoties dal  yra atsakingas. Vyres-
nysis už užduoties vykdym  atsiskaito kuratoriui ar taktikos instruktoriui prieš auditorij
(dažniausia pasitarimo forma – spaudos konferencija). prasta, kad savo sprendimus ir iš-
vadas, susijusias su atitinkama užduoties dalimi, pateikia visi užduot  atlik  grup s nariai.
Kursuose nuolat mokoma pateikti individual  ar savo grup s sprendim  auditorijai, atsaky-
ti  iškilusius klausimus ir, jei reikia, apginti sav j  ar grup s nuomon . Kursuose išskirtinis
d mesys skiriamas taktikai: uždavinio analizei, situacijos vertinimui, sprendimo pri mimui
ir sakymo rengimui. Visos užduotys dažniausiai b na susijusios su taktine situacija, tod l ir
sprendimai turi b ti priimti gana racional s, atitinkantys galimas priemones.

Baig  kuopos ar bataliono lygio taktikos kurs , klausytojai rašo baigiamuosius darbus 
remdamiesi gyta patirtimi ir g džiais. Užduotis nelengva, kadangi tokio tipo užduotis at-
lieka visa grup , o galutinio testo metu klausytojas jos darb privalo atlikti vienas, be to, 
ir laikas yra ribojamas. Baigiamasis darbas pareikalauja daug pastang , nes klausytojas turi 
savarankiškai išanalizuoti gaut  užduot , vertinti situacij , palyginti savo ir priešo paj gas bei 
galimybes ir pateikti sprendim  raštu. Sprendimas turi b ti ne tik aprašytas, bet ir pavaizduo-
tas žem lapyje naudojant sutartinius simbolius ir taktinius ženklus. Šiai užduo iai atlikti ski-
riamos 6–8 valandos. Šiame darbe turi atsispind ti galimos inžinerin s ir artilerijos paramos 
ugnimi panaudojimo galimyb s, nes klausytojas turi žinoti, kaip veikia žvalgas ir inžinierius, 
artileristas ir logistas. Manome, kad baigiam j  test  reikalavimai yra pakankamai aukšti.

Kadangi dažniausiai rengiami mokymai – taktin s pratybos be padalini , daugiausia
rezultatai grindžiami tik teoriniais skai iavimais, teorin mis galimyb mis bei prielaidomis.
Ta iau Vokietijos karini  mokymo institucij d ka Kapiton kursuose esantis LITCAX 
kompiuterinis taktikos treniruoklis leidžia iš dalies vertinti savo suplanuot  operacij  „per-
žaidžiant“ j kompiuteriu. Tikrov je tai išbandyti karininkas gal s baig s kursus su savo
kariais taktikos pratyb  metu. Tada galima pasteb ti savo planavimo, vadovavimo m šiui
klaidas ir jas išanalizavus ateityje j  išvengti.

Po kuopos ir bataliono lygio taktikos mokym klausytojai supažindinami su brigados
štabo darbo pagrindais planuojant karines operacijas. Jiems sudaromos s lygos išanalizuoti 
ir vertinti situacij , suformuluoti išvadas ir priimti sprendimus. Instruktoriai stengiasi nepri-
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mesti klausytojams savo nuomon s, ragina priimant sprendimus nesivadovauti stereotipais.
Siekiama, kad klausytojai taikyt  savo žinias ir g džius, savarankiškai priimt  sprendimus.

Kurs klausytojai vyksta  batalion  štab pratybas, kuri  metu, b dami steb tojai,
mato, kaip organizuojamas dalinio štabo darbas planuojant m š . Suderinus su mokymo
programomis, jiems taip pat sudaromos s lygos apsilankyti žymiose Lietuvos vietose, pa-
matyti istoriniu ir strateginiu poži riu svarbius objektus.

Dar viena Kapiton kurs  užduo i  – stiprinti karinink  motyvacij , dorovinius sitiki-
nimus, ugdyti dvasios stipryb . Tod l dažnai lankomasi Laisv s kov  muziejuose, partizan
ž ties vietose ir ten, kur vyko aršiausi m šiai d l Nepriklausomyb s, taip pat kariuomen s
daliniuose, kuriuose susipaž stama su kovos technika, ginkluote, pagal galimybes stebimos
ia organizuojamos taktikos pratybos. Gal pasibaigus kursams kuriam nors klausytojui ten

teks tarnauti?
Kolektyvin s užduotys – tik dalis mokom j  užduo i . Kurs  metu klausytojai turi

parašyti ir individuali  darb . Vienas j  – karo istorijos referatas. Jo tem (karas, m šis,
karin  operacija ar kampanija) klausytojas pasirenka pats. Šiame darbe jis turi išnagrin ti
ekonomines, politines, etnines ar kitas priežastis, l musias karinio konflikto pradži , eigos
ypatumus ir baigt . Klausytojas turi pateikti išsami  konflikte dalyvavusi  šali  kariuome-
ni , j  taktikos, ginkluot s ir vadovyb s veiksm  analiz . Išnagrin jami svarbiausi m šiai
ir kautyn s, kurie vienaip ar kitaip l m  karinio konflikto baigt . Analizuojant m šius ir
kautynes, reikalaujama atsižvelgti  to meto taktik , aptarti priimtus sprendimus, padaryt
klaid padarinius. Pagrindinis klausimas, užduodamas pristatant karo istorijos darb  – kaip
pats klausytojas veikt , jei b t  buv s vienoje ar kitoje situacijoje. Tod l jis turi išmanyti to
meto situacij  ir pasirengti atsakyti klausytoj  ir instruktori klausimus.

Klausytojams duodama vairi  užduo i  ir politologijos studij  metu. Nors šiam dalykui
skiriama tik savait , d stytoj  ir politikos analitik d ka klausytojai gauna nemažai vertin-
gos informacijos apie svarbiausias pasaulines organizacijas: NATO, ES, JT, terorizmo gr s-
mes. Pateikiamos savarankiškos užduotys, kurias atliekant kaupiama naujausia literat ra,
rengiami pranešimai, kaip antai: „JTO Saugumo taryba, jos nar s ir funkcijos“, „Islamiško
radikalizmo atsiradimo priežastys ir padariniai“ ir kt. Pristatymo metu klausytojai supažindi-
na kolegas su literat roje keliamomis problemomis, aktualijomis, suformuluoja išvadas.

Taip pat svarbus bendravimo su žiniasklaida ( MEDIA) kursas, kurio metu klausytojai
atlieka karinio dalinio spaudos atstovo ar žurnalisto vaidmen . Skiriama vairi  užduo i ,
pavyzdžiui, reikia pateikti informacij  apie dalinyje vykus vyk  ar incident . Pravartu žino-
ti, kaip tai paaiškinti, kaip išvengti nemaloni  žiniasklaidos atstov klausim , mok ti sudo-
minti juos naujienomis, vairiais renginiais ar akcijomis, padedan iomis gerinti kariuomen s
vaizd . Kurso instruktoriai ir specialistai pataria, kaip elgtis bendraujant su žiniasklaidos

atstovais, kaip ir k  kalb ti, paaiškina, kod l svarbu išsirinkti tinkam  viet pokalbiui, koki
tem  vengti ir kaip „išsisukti“ iš problemiškos pad ties. Kiekvienas klausytojas gali  save
pažvelgti iš šalies steb damas vaizdo rašus, kuriuose jis nufilmuotas duodantis interviu.

Kapiton  kursuose skaitomos vairios paskaitos ir rengiami kursai: LITCAX taktikos tre-
niruoklio valdymo, kari  higienos, pirmosios medicinos pagalbos (30 val.), karo teis s ir kt.
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Šiandien Kapiton  kursai peln  ger  vard  ne tik Lietuvos kariuomen je, bet ir už-
sienyje. Nuo 2003 met prad ti rengti tarptautiniai kapiton kursai, kuriuose dalyvauja
Lietuvos ir užsienio valstybi  karininkai.

Daug nuoširdži pad kos žodži  išgirstama apie kursus vedan ius karininkus instrukto-
rius, apie buvus  Kapiton  kurs  viršinink plk. ltn. Gintar  Smaliuk , nes tik jo d ka kursai 
prad ti itin aukštai vertinti. Ta iau n ra nam  be d m . Neretai tenka susidurti su vairiais
sunkumais. Iš j pagrindinis – personalo stoka. Geri specialistai vertinami visoje kariuome-
n je, ta iau dalini  vadai ne tik reikalauja aukštos studij  kokyb s, bet tuo pat metu stengiasi 
išlaikyti pavaldžius specialistus, potencialius Kapiton kurs  instruktorius, savo štabuose ar 
daliniuose, taip darydami neigiam tak  karinink  rengimo procesui. Tod l tik bendromis 
vis lygi  vad pastangomis galima užtikrinti tinkam param  Kapiton kursams siekiant
bendro tikslo – rengti Lietuvos kariuomenei aukštos kvalifikacijos karininkus.

Išvados

Svarbiausi Kapiton kurs  tikslai:
• išmokyti klausytojus suprasti ir praktiškai taikyti užduoties taktikos principus;
• sugeb ti atlikti taktin pad ties vertinim planuojant jungtines operacijas, dirbti

komandoje ir vadovauti mažai kari  grupei (štabo skyriui);
• geb ti taikyti NATO proced ras, taktines doktrinas planuojant kovos operacijas ir 

joms vadovaujant;
• geb ti planuoti ir vadovauti kuopos ir bataliono logistiniam apr pinimui, suprasti

kariuomen s logistinio apr pinimo principus, išmanyti Lietuvos kariuomen s gynybines 
strukt ras, j  galimybes, suprasti tinkamos kovin s parengties svarb ;

• geb ti k rybiškai panaudoti karo istorijos pamokas sprendžiant šiuolaikin s Lietu-
vos kariuomen s problemas.

The Captain Course at the Military Academy of Lithuania

by Capt Aušrius Buikus
The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania

Summary

The Paper dwells on structural elemens of the officer training system of the Armed Forces of Lithua-
nia and their professional development, mainly the courses offered by the Captain Course at the
Military Academy of Lithuania. It provides the reasons for establishment of such courses, briefly pre-
senting disciplines of military- and academic studies (those of the Humanities and Political Studies)
and revealing the siginificance of the courses for upgrading and further development of the character
and competence of military commanders.
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LITERAT RIN -MUZIKIN  KOMPOZICIJA
PAGAL KONSTANTINO ŽUKO KNYG

„ŽVILGSNIS  PRAEIT “

Doc. dr. Nijol  Janulaitien ,
kar. Gytis Aug nas
Generolo Jono Žemai io Lietuvos karo akademija

1. Ekrane plk. K. Žuko portretas, gimimo ir mirties metai.
Tyli gitaros melodija.

Ved jas.
Plk. Konstantinas Žukas.
1984 m. gruodžio 17 d., Kaunas – 1962 m. sausio 22 d., Klivlandas, JAV.
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras, vyriausiasis kariuomen s vadas

(1920–1921 m).

Nepriklausomyb s kovos! Kiek daug šie žodžiai reiškia kiekvienam lietuviui. Tais sun-
kiais T vynei metais m s  seneliai garbingai atliko svarbiausi  uždavin  – sugeb jo nepapras-
tai sunkiomis s lygomis, apsupti daug galingesni priešinink , apginti Nepriklausomyb .

Apie tai plk. K. Žuko, vieno iš žymiausi jaunos Lietuvos Respublikos kariuomen s
vad , karo pedagogikos pradinink , atsiminim  knyga „Žvilgsnis praeit “.

Gitaros muzika ir lyrin  patriotin  daina, skambanti vis garsiau.
2. Ekrane pagyvenusio K. Žuko nuotrauka, šalia – jo atsiminim  knygos „Žvilgsnis pra-

eit “ nuotrauka. Eilute b ga žodžiai:

„Kaip nuvarg s keleivis vakare atsis da ant kelmo ir dairosi atgal, prisimindamas savo ke-
lion , taip ir aš, gyvenimo kelion s gerokai išvargintas, noriu mintyse savo gyvenim  pakartoti.
O tenai buvo visko: ir ger  keli , ir šunkeli , ir kalveli , ir daub , buvo daug klampi pelki
ir purvo.“

K. Žukas

3. Ekrane užrašas „ Mano vaikyst “ ir nuotrauka iš K. Žuko vaikyst s.
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I skaitovas.
Gimiau 1884 m. gruod  Kaune, priešais miesto sod  esan ioje Sapiegos gatv je. Na-

melis, kuriame gyvenome, buvo nedidelis dviej  aukšt  m rinukas. T vai buvo neturtingi
ir sunkiai išlaik  šeim  – 4 vaikus. Augome gana vargingai.

Mano vaikyst s metais Kaunas buvo nedidelis Rusijos provincijos miestas. Senasis 
Kaunas plyt jo nuo Rotuš s iki miesto sodo, o naujasis – toliau, iki geležinkelio stoties.

II skaitovas.
Labai ryšk s mano vaikyst s sp džiai apie kariuomen .
Atmenu, m s  namuose, II aukšte, apsigyveno jaunas, gražus karininkas Žukauskas.
Jam jutau didel pagarb , nes matydavau, kaip iš pulko vado buto, kuris buvo už namo 

kampo, orkestrui grojant b davo išnešama v liava, o kari priekyje su nuogu kardu eidavo
m s kaimynas. „Vadinasi, jis yra pats vyriausias“, – sukosi mano galvoje. Iš tikro tai buvo 
tas pats gen. Žukauskas, kur  v liau paskyriau vadovauti Lietuvos kariuomenei.

Literat rin –muzikin  kompozicij pagal K. Žuko knyg  „Žvilgsnis praeit “ atlieka kari nai:
iš kair s dešin  Karolis Stiga, Aurimas Kleveckas, Irmantas Genevi ius, Viktoras Buiva, Linas Janauskas,

Virginija Jurkut , R ta Gaižutyt , Julius Ranonis, Valdas Lukianskas
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III skaitovas.
Mokslas m s  šeimai buvo didel  vertyb , tod l gerai prisimenu pirm sias dienas

mokykloje.
jo man šešti metai. Ruden  t vas ved  užrašyti  mokykl  mano vyresni j  seser .

Prad jau maldauti, kad ir mane paimt .
Nuved  t vas ir mane. Bet ia vyko didel  „tragedija“: seser pri m  antr  skyri , o

man liep  ateiti kitais metais. Esu per jaunas. Mokykloje viet  tr ksta. Gr žau nusimin s,
bet mano galvoje gim planas.

Pro m s  nam dažnai eidavo Kauno gubernijos mokykl direktorius Lebedyncevas.
Tykojau jo ir pamat s pastojau keli :
– J s  Ekscelencija, sakykite priimti mane  mokykl . Tai nieko, kad aš mažas, bet jau

moku skaityti, rašyti ir skai iuoti.
Matyt, direktoriui patiko mano atkaklumas, nes jis pa m  mane už rankos ir nuved

 mokykl .
– Ivanai Avdejevi iau, ar negal tum te dar šio pilie io priimti  mokykl ?
– Kad, J s  Ekscelencija, jis per jaunas, o svarbiausia – n ra viet , visi suolai užimti.
– Prašom užsakyti dar vien  suol .
– Klausau, J s  Ekscelencija.
Mano triumfui nebuvo galo. Tuoj pat pasilikau mokykloje. 

IV skaitovas.
Mokiausi labai gerai. Visus 4 metus buvau pirmasis mokinys. Mažiausios abejon s ne-

tur jau, kad baig s mokykl pereisiu  gimnazij .
Rudeniop, prieš prasidedant mokslo metams. t vas nuneš  gimnazijos direktoriui pra-

šym priimti mane  I klas . Ta iau gr žo labai nusimin s – man s  gimnazij  nepriima.
Pasak t vo, direktorius labai miglotai aiškino, kad nes  laisv  viet , kad aš es s per jaunas,
kad galb t kitais metais jis mane priimsi s.

Tik v liau sužinojau, kad švietimo ministras buvo išleid s slapt  instrukcij , kurioje
buvo reikalaujama visokiais b dais trukdyti gyti moksl  „vir j  vaikams“, – taip buvo joje
parašyta.

Aš gimnazijoje niekada nesimokiau.
Kod l tiek daug neteisybi  šiame pasaulyje?

4. Ekrane užrašas „1896 m. Prasideda mano savarankiškas gyvenimas“ ir XX a. pr. Sibiro
vaizdas.

Ved jas.
Konstantinui jo šešioliktieji ir jis prad jo dirbti telegrafistu Obeli  geležinkelio stoty-

je. Dar po met  išvyko  Sibir ,  Tomsk . Ten taip pat dirbo telegrafo stotyje.
B damas darbštus ir gabus, greitai buvo paskirtas Tomsko geležinkelio vyresniuoju

telegrafistu.
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1905 m. revoliucinis jud jimas, kil s prieš carizm , pasiek  ir Sibir . Kadangi dar si vis
neramiau ir pavojingiau, Žukas gr žo  Lietuv . Namuose teko rinktis – eiti  karo tarnyb
ar važiuoti  Amerik .

5. Ekrane užrašas „1906 m. Kario kelio pradžia“.
Skamba tyli melodija.

Ved jas.
1906 m. Žukas apsivilko Rusijos kariuomen s savanorio uniform . Buvo paskirtas

110- j  Kamos pulk , kurio buvein  – Šan iai. Jis labai gerai prisimin  t  met  geguž , kuri
pareikalavo iš jo lemtingo apsisprendimo.

I skaitovas.
Atmenu, mes, Mokomosios kuopos kareiviai, dar me nuotraukas Kleboniškio miške

prie Kauno. Tuomet kuopos vadas pasi l :
– Tamsta savanori, gal norite ruden  važiuoti  Karo mokykl ?
Staiga užkluptas, paprašiau duoti laiko apsigalvoti. Nuvykau  Kaun pasitarti su broliu.
Apsisprendžiau važiuoti, nors vilties išlaikyti egzaminus buvo maža.  Karo mokykl

kasmet priimdavo 120 kandidat , o konkurse dalyvaudavo net iki 3000 savanori .

6. Ekrane užrašas „1907 m. Carin  Vilniaus Karo mokykla“ ir mokyklos nuotrauka.

II skaitovas.
Prasid jo stojamieji egzaminai  Vilniaus Karo mokykl .
Pirmiausia – sveikatos patikrinimas. Tinku.
Toliau – egzaminai. Buvau tikras, kad per pirmuosius egzaminus suklupsiu ir… va-

žiuosiu namo. Pasidar  keista, kai pirm  egzamin  dien  iš rus  kalbos gavau 12 (Karo
mokykloje buvo 12 bal  sistema). Kit  dien  iš visuotin s istorijos – 12, iš geografijos v l
–12. „Ehe, – pamaniau, – tai reikia  vadov lius pasiži r ti“.

Ir štai netik ta katastrofa! Per algebros egzamin  sprendžiau lentoje uždavin , kuris,
rodos, buvo lengvas. Ta iau gavau 5.

„K diki  skerdyn s“ – taip tuomet šie egzaminai buvo vadinami.
Mokyklos inspektorius prad jo skaityti stojusi j pavardes… Priimtas!

III skaitovas.
Prasid jo naujas mano gyvenimo etapas. Nors ir gerai mokiausi, buvau viršinink

vertinamas, ta iau ir baudžiamas kaip visi kari nai. Pirmaisiais metais didžiausia bausm
buvo stov jimas „ramiai“ su šautuvu ant peties, tre iaisiais – areštas. Nemalonu, bet nieko 
ypatinga.

Karo mokykloje statydavo dviem valandoms. Ir stov jome, ir niekas nealpo.
Tuo metu Karo mokykloje buvo tik 4 lietuviai, latvi  – apie 100. Visi kiti – rusai.
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IV skaitovas.
1910 m. Karo mokyklos kursas jo pabaig . Met  viduryje d l susikirtimo su nauju

mokyklos viršininku iš b rininko tapau skyrininku, d l to ir baigusi j  s raše atsid riau 21
vietoje, nors pagal pažymius buvau 5.

Labai nor jau patekti  Kaun  ar Vilni , bet tais metais „katalikišk “ vakansij  Kaune
nebuvo.

Pasirinkau 121- j pulk  Charkove.

7. Ekrane užrašas „1910 m. Charkovas, 121-asis pulkas“.

V skaitovas.
Gerai prisimenu pirm j  susitikim  su Charkovo 12-ojo pulko vadu.
Man besiartinant prie štabo dur , privažiavo fajetonas, iš jo išlipo gražus pulkininkas.

Ant jo antpe i pama iau skai i  121. Aišku, ia pulko vadas. Prisista iau.
Nepaduodamas rankos jis paklaus :
– Kaip šaudote?
Netar s n  žodžio iš miau iš kišen s savo prizin laikrod , kurio dangtelyje buvo taiki-

nys su pažym tomis skylut mis.
– Oho! Tokie karininkai mums reikalingi. Malonu, labai malonu.
Tik dabar jis padav  man rank  ir nusived  kabinet . Buvau paskirtas ryši  tarnybos

viršininku.

8. Ekrane užrašas „1914 m. Pirmasis pasaulinis karas“, kei iasi nuotraukos apie kar .
Tyliai skamba daina apie kar  ir kar , lydima gitaros.

I skaitovas.
1914 m. rugpj io 1 d. išvykau  front . Galicijos fronte jau divizijos ryši  viršininko

pareigas
„Manau, žmogus-žv ris turb t niekada taip neatsiskleidžia, kaip per kar , kai daugu-

ma neju iom galvoja: „Arba tu mane, arba aš tave, tai geriau aš tave.“
Žmogus kare atsipalaiduoja nuo visoki  varžt : moralini  ir religini . Dažnai lieka

tiktai gyvuliškas savisaugos instinktas.

Ved jas.
1917 m. vasar  Petrapilyje prasid jo revoliucija.
Ir prasid jo masinis kareivi  b gimas namo. Kai karininkai juos band  sulaikyti, tuo-

met jie buvo žudomi ir kankinami. Daugelyje viet paplito toks sadistinis reiškinys: karei-
viai karininkams „pritvirtindavo“ prie pe i  j  antpe ius, t. y. kaldavo tiek vini , kiek tas
karininkas tur jo žvaigždu i . Ir tai buvo daroma viešai, ži rovams kvatojant.

Žuko vadovaujamame ryši padalinyje toki problem  nekilo. 
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Ta iau jis nusprend  b gti iš Rusijos pragaro. Ir pavyko. 1918 m. pabaigoje Žukas
sugr žo pas t vus  Raseinius.

Gyvenimo kelias padar  didel pos k . Prasid jo Lietuvos Nepriklausomyb s kovos.

9. Ekrane užrašas „ Nepriklausomyb s kovos“ ir šio laikotarpio vaizdai.
Skamba daina, kvie ianti kov .

II skaitovas.
1919 m. Žukas sužinojo apie Lietuvos ministr  kabineto raginim  tapti savanoriais ir

vykti  besikurian i  Lietuvos kariuomen .
Vasario 8 d. jis atvyko  Kaun ,  Krašto apsaugos ministerij .

III skaitovas.
Tuomet pirm kart pama iau Lietuvos kariuomen s karius. Nepamirštamas sp dis.
Kareiviai ir karininkai buvo vairiai apsitais , gerokai apiplyš . Tik vienas ženklas rod ,

kad jie priklauso Lietuvos kariuomenei – trikampis ant rankov s. Ginkluot vairi: ia buvo
ir rusišk , ir vokišk  šautuv , net „berdank “.

Aplink Rotuš s aikšt  stov jo didel  minia žmoni , kuri steb jo, kaip kareiviai mokosi
žygiuoti.

Netoli m s  stov jo kažkokia kaimo moter l  ir ži r jo karius. Kai jie baig , mo-
ter l s nervai neišlaik . Ji atsiklaup  gatv je veidu  kunig  seminarijos bokšt  ir garsiai
prabilo:

– Vai Dievul li mano, vai ir graž s tie m s  kareiv liai.
Ži riu, ogi mano svainiui ašaros rieda per skruostus.
– K , Augustinai, graudu? – paklausiau.
– Kurgi nebus graudu. Nejaugi mes iš tikr j  nepriklausomai gyvensime? Nejaugi mes

esame laisvi? Kokia didel laim !

10. Ekrane užrašas „ 1919–1920 m. Karo tarnyba Marijampol je“.

IV skaitovas.
Rikiuot s skyriuje man teik paskyrim  Marijampol . Nuo balandžio 15 d. aš – I

atsargos bataliono vadas. Svarbiausioji užduotis – parengti naujokus kautyn ms.
Mano pavaldiniai, kariai savanoriai, dažniausiai buvo dz k  skurdži  vaikai, dideli

patriotai. Ilgamet  rus  ir lenk priespauda išugd  j  tautin  atsparum , o graži t višk s
gamta nuskaidrino sielas – jie buvo linksmi ir optimistai. Šie Lietuvos vaikai buvo tvirtai
pasiryž  savo „valdzi  ginci“.

11. Ekrane kei iasi vaizdai apie Nepriklausomyb s kovas ir karius.
Skamba kovos daina.
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Ved jas.
Mes išeinam už t višk s žem
Su širdim ir akim atvirom.
– Motin le,  žyg palaimink
Savo mylin iom rankom gerom.

Jei man s tavo akys nerast ,
Praret j s bus m s  b rys,
Ašar l  nubrauki nuo skruost  –
Už T vyn  žuvau kaip karys.
(Augustinavi ius B. Už t višk s žem  // Apkas poezija. Vilnius, 1997, p. 26)

V skaitovas.
Labai sunki buvo pradžia Marijampol je. Iki geguž s 1 d. atvyko 4000 naujok . Ta iau

ginkluot  – 37 vokiški šautuvai ir 1 sudaužytas kulkosvaidis. Kareivin s be lang  ir dur ,
be lov , be katil  maistui virti. Be šviesos ir krosni . O ia dar kiekvien dien  iš Alytaus ir
Sein  komendant r praneša, kad lenkai iš vis pakraš i  veržiasi.

Reik jo gerai pasukti galv , kur gauti ginkl  naujokams apmokyti. Teko imtis b d ,
kuriuos šiandien pavadintume neteis tais.

Anot Žuko, „gyvenim  tuomet dažnai tvarkyti tekdavo ne pagal statymus, bet pagal to
chaotiško laikotarpio tikrov . Beliko vadovautis sveiku protu ir savo s žine“.

I skaitovas.
Atmenu, geguž s pradžioje atvažiavo pas mane karininkas Sku as su inteligentiškos

išvaizdos vokie iu.
– Pone komendante, – paklaus  vokietis, – jums reikalingi ginklai?
– Taip, reikalingi. O koki  turite?
– Nuo raketinio pistoleto iki sunkiosios artilerijos. Ir nebrangiai.
Išgird s tok pasi lym , aš beveik netekau žado. Juk tai nepaprastai reikalingas kariš-

kas turtas. Kur gauti pinig ?
Kit  ryt  buvau ministerijoje. Pinig  negavau. Už jau pas Marijampol s klebon . Ir

v l iš jau nieko nepeš s.
K  dabar daryti?
Nieko nebeliko, kaip sukviesti stambesnius Suvalkijos kininkus, komendant  Sku  ir

savo karininkus. Paprašiau, kad jie pinig  surinkt  iš savo giminai i , paž stam  ir kaimy-
n , kiek kas gali. Žinoma, ir savo visus pinigus prid t .

Po 2–3 dien  buvo surinkta 21 000 marki .
Pasikvie iau vokiet , jam teikiau pinigus. Ginklus gavau.
Džiaugiausi aš, džiaug si visi pinig  aukotojai, bet daugiausia – mano naujokai, laiky-

dami rankose naujut lius šautuvus.
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12. Ekrane užrašas „1919 m. K. Žukas – Suvalkijos fronto vadas“.

II skaitovas. 
1919 m. balandžio m n. Žukas buvo paskirtas Suvalkijos fronto vadu.
Svarbiausias to meto uždavinys buvo sulaikyti nuolatinius lenk  antpuolius. Netur -

dami j g lenkus išvyti iš lietuvišk  sri i , Suvalkijos fronto kariai vis d lto sustabd  j
veržim si  Lietuv .

13. Ekrane užrašas „1920 m. Rinkimai  Lietuvos Steigiam j  Seim “ ir nuotraukos apie
š vyk .

Ved jas.
Žuko autoritetas Marijampol je spar iai augo. D l griežtumo ir teisingumo jis buvo

gij s daugelio suvalkie i  simpatijas. Nors nepriklaus jokiai politinei partijai, ta iau 1920 
m. balandžio m n. marijampolie iai j  išrinko  Steigiam j  Seim

Žukui teko skirtis su Suvalkija. Su didele širdg la d l praeities ir šviesiomis viltimis d l
ateities jis išvažiavo  Kaun .

III skaitovas.
Palikau Marijampol , kur tiek daug vargo buvo išvargta, tiek nemalonum  tur ta, tiek

sielos d ta. Bet per t laik  ir daug džiaugsmo b ta: mat me, kaip iš nieko kilome, susi-
tvark me ir kiek gal dami prisid jome prie bendros m s  T vyn s gerov s.

IV skaitovas.
1921 m. ministras pirmininkas dr. Grinius pasi l  man krašto apsaugos ministro post .

K daryti? Nenor jau b ti ministras. Pasklidus gandams, kad aš numatomas  šias parei-
gas, daug karinink  mane kalbin jo pasi lymo neatsisakyti, nes at jo laikas tvarkyti m s
kariuomen .

Ilgai dvejoj s sutikau. 

14. Ekrane užrašas: „1920 m. birželis–1921 m. balandis. K. Žukas – krašto apsaugos mi-
nistras ir vyriausiasis kariuomen s vadas“.

Ved jas.
Prisimenu, pirm kart iš Seimo nuvykau  Krašto apsaugos ministerij jau kaip minis-

tras, teis tas šeimininkas. Susitik s su ministerijos darbuotojais, kalb jau trumpai: „ T vy-
n  iš m s  vis  ir iš kiekvieno atskirai laukia gero savo pareig  atlikimo. Mano pareiga bus
t  ger  atlikim priži r ti. Tad su Dievo pagalba T vyn s labui prad kime dirbti.“ 

Liepos m n. buvau paskirtas ir vyriausiuoju kariuomen s vadu. Nepaprastai sunki
našt pasi miau ant savo pe i .
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V skaitovas.
Daug darb  tuo metu nuveik plk. ltn. K. Žukas, ministras ir vyriausiasis kariuomen s

vadas.

Skamba tarpukario Lietuvos kovos daina, lydima gitaros melodijos.
15. Ekrane b ga žodžiai: 

„Plk. ltn. K. Žukas dalyvavo 1920 m. liepos 12 d. pasirašant Lietuvos ir Soviet  Rusijos
sutart  d l Vilniaus ir šio krašto gr žinimo Lietuvai, taip pat rugpj io 6 d. nustatant skiriam j
linij  tarp Rusijos ir Lietuvos kariuomeni  ir rengiant dokumentus d l Raudonosios armijos
laipsniško pasitraukimo iš Lietuvos teritorijos. Koordinavo Lietuvos kariuomen s veiksmus
m šiuose su lenkais prie Širvint –Giedrai i –Dubingi . R m  ir pad jo gyvendinti Karo mu-
ziejaus, Karo moksl  draugijos, Aukšt j  karinink  kurs k rimo id jas ir kt.“

Ved jas.
Nepriklausomyb s kov  metais K. Žukui daug sunkum  reik jo veikti. Bet graži

akimirk  taip pat buvo.

I skaitovas.
Kart  adjutantas man praneš , kad su manimi nori pasimatyti kažkoks Kipras Petrauskas.

kabinet jo mano jaun dien draugas Kipras, su kuriuo nebuvome mat si 20 met .
Jis sak si nor s stoti  m s  kariuomen  savanoriu.

 – O šaudyti, Kiprai, ar moki?
– Esu medžiotojas ir prizinis šaulys.
– Tai tinki. 
– Bet su manimi at jo dar trys mano draugai.
Tai buvo rašytojai Stasys Šimkus, Kazys Binkis ir dainininkas Antanas Sodeika. Jie

išk l  man s lyg  – norintys tik pirmutines linijas.
Sutikau. Liepiau juos kariškai aprengti.
Po 3 dien  mano kabinet siverž keturi šaun s kareiviai. Pasakiau jiems:
– O dabar klausykite mano sakymo: marš tuoj pirmutines linijas kelti kariams nuo-

taikos – kas daina, kas muzika, kas žodžiu.
Meniškai, su dideliu užsidegimu atlikdami savo program , jie smarkiai pakeldavo ka-

ri  nuotaik  ir, manau, kur kas daugiau naudos T vynei atneš , negu kad b t  tarnav
paprastais kareiviais.

16. Ekrane b ga žodžiai: „1921 m. balandžio 17 d. K. Žukas buvo atleistas iš krašto ap-
saugos ministro ir vyriausiojo kariuomen s vado pareig “.
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Ved jas.
D l savo reiklumo, griežtumo ir dalykiško darbo stiliaus Žukas dažnai nesutar  su kai

kuriais aukštais karininkais, nors jaunesniesiems tokia jo elgsena imponavo.
1921 m. sausio m n. atsitiko vykis, po kurio Žukui birte pabiro vairiausi nemalo-

numai. Tai baig si dideliu valstybinio masto skandalu spaudoje. D l to jis buvo priverstas
pasitraukti iš krašto apsaugos ministro ir vyriausiojo kariuomen s vado pareig .

Priežas i pasitraukti buvo daug. Tai ir nuovargis, ta iau, matyt, svarbiausioji priežas-
tis susijusi su skandalu, kilusiu Žukui principingai ir energingai sikišus  Užsienio reikal
ministerijos darbuotoj  demaskavim  d l kontrabandos. Valdininkai pasiryžo Žukui už tai 
keršyti „iki grabo lentos“. Ir keršijo.

Žukui buvo užvertos karin s karjeros durys.

17. Ekrane b ga žodžiai:
1921 04 – Generalinio štabo viršininko pad j jas.
1922 03 – IV pasienio divizijos štabo viršininkas.
1924 – II karin s apygardos štabo viršininkas.

II skaitovas.
1925 m. Žuko atestacijos lape buvo rašoma: „Karininkas labai gabus, moka dirbti. Pa-

vest  darb  visada atlieka labai gerai. Turi didel palinkim prie literat rinio darbo.
Gali užimti aukštesn  viet  be eil s.“
Nepaisant to, 1926 m. sausio 1 d. krašto apsaugos ministras dr. L. Bistras paraš lemia-

m sakym  d l plk. K. Žuko išleidimo  atsarg .

18. Ekrane užrašas „1926 m. sausio 1 d. plk. K. Žukas buvo išleistas  atsarg “.

III skaitovas.
Turiu pripažinti, kad man buvo labai skaudu. Juk tiek daug energijos ir širdies buvo

d ta kuriant m s  kariuomen , tiek daug sunkum veikta.
Atkeršyta man buvo su kaupu.
Pra jus daug met , dr. L. Bistras papasakojo man, kad šio atleidimo reikalavo plk.

Ladyga ir kiti. Kas buvo tie kiti, jis nepasak , o aš nesiteiravau. Ir taip buvo aišku, kad tai
– Užsienio reikal  ministerijos pareig nai, susij  su kontrabandos byla. Dar dr. Bistras
pasak , kad jis d l šio atleidimo vis  gyvenim  jaut  s žin s graužim .

IV skaitovas.
Atmenu, gen. Radus-Zenkavi ius pakviet  mane  Aukštuosius karinink kursus d s-

tyti statut . Mielu noru t pasi lym pri miau.
Šiuose kursuose, taip pat ir Karo mokykloje, d s iau karin pedagogik  ir psichologi-
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j . Parengiau karin s pedagogikos kurs , o 1926 m. pabaigoje parašiau „Kariškosios peda-
gogikos bruožus“, kurie buvo išspausdinti „M s  žinyne“.

Deja, 1928 m. gen. Plechavi iaus sakymu buvau iš lektori pašalintas. Tai buvo dar
vienas skaudus sm gis.

V skaitovas.
Pra jus dešim iai met , pas vien karinink  buvau pakviestas  sve ius. Prisimenu,

gen. ernius, Generalinio štabo viršininkas, prad jo kalb  apie praeit . Jis m si rodin ti,
kaip mes tuomet nemokšiškai kariavome. Kantriai klausiausi.

Kai jo kaltinimai išsis m , prabilau aš.
– Pone generole, dabar leiskite man tarti žod .
– O, prašom.
– J s kaltinate mus, kad tuomet mes kariavome nemokšiškai. Tai – tiesa. Kariavome

kaip gal jome ir kaip mok jome. Bet ar galima mus už tai kaltinti? Kariavome prastais
ginklais, karinink  buvo mažai, dar mažiau – puskarininki . Bet mes ištv r me. Egzaminus
išlaik me trejetui, bet išlaik me. Išlaikykite ir j s.

– Ir išlaikysime! – sušuko generolas.
Deja. Istorija 2 kartus šauk  mus  egzaminus: vokie i  ir bolševik . Egzaminuotis

neišdr some. Net m ginti neišdr some.

Ved jas.
Iš j s  atsarg Žukas dirbo kai kuri  užsienio firm  atstovu. 1944 m. pasitrauk  Vo-

kietij , v liau išvyko  JAV. Gyveno Klivlande.

Gitaros daina skamba vis gars dama.
Ekrane b ga žodžiai:

„Dažnai buvau negailestingas, gal net žiaurus, bet šito nesig dinu ir s žin s graužimo ne-
jau iu. Ir aš pats, ir mano bendraamžiai pamat me, kad tik tokie veiksmai radikaliai atbaid
norin ius nešvariu b du pasipelnyti tuomet, kai T vyn  stov jo ant bedugn s krašto, kai buvo
keliamas klausimas: b sime mes ar neb sime.“

Plk. K. Žukas

Ved jas.
Prieblandai užgesus vakaras ateina,
Saul  slepias toliuos, bl sta spinduliai.
Ir girdžiu – kažin kur kas dainuoja dain ,
O jos aidas plaukia taip tyliai tyliai.
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Atskrenda pas mane dainos žodžiai brang s
Apie laisv  šal  Nemuno krant ,
Veržiasi jos žodžiai pas mane pro langus
Ir girdžiu, man sako: „Gink šiandien j  tu“.

(Klimavi ius G. Dainos garsai // Apkas  poezija. Vilnius, 1997, p. 64) ((

Literat ra

1. Apkas  poezija (1997). Vilnius: Kardas.
2. Žukas K. (1959). Žvilgsnis praeit . Chicago: Terra.
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*  28.  Didžiojo
Lietuvos etmono
Jonušo Radvilos
mokom j pulk
atvyko šauktiniai.
2006 m.

30. Pirmosios
pratybos Didžiojo
Lietuvos etmono
Jonušo Radvilos
mokomajame pulke.
2006 m.

29. Naujok priesaika
mokomajame pulke.

2004 m.

*  For a List of Photos in English, See pp. 327
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31. Žvalg  mokyklos 
pratybose. 2006 m.

32. Lietuvos karo
policininkai pratyb

metu. 2006 m.

33. Speciali j  operacij
junginio (SOJ) kariai
mokosi atremti terorist
išpuolius. 2006 m.
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36. Lietuvos 
kariuomen s
Karini  j r paj g
vadovavimo ir 
apr pinimo laivui
N-42 suteikiamas 
„Jotvingio“ vardas. 
2006 m.

34. Kariuomen s parašiutinink komanda,
kelis kartus gerinusi Lietuvos laisvojo kritimo

rekord . 2006 m.

35. Karini  j r  paj g  narai išminuotojai skuba
pratybas. 2006 m.
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37. JAV valstyb s
sekretor  Condoleezza 
Rice susitinka
su  misij  Irake
išvykstan iais Lietuvos 
kariais. 2006 m.

38. Karo psicholog
kpt. Danut  Lap nait

bendrauja su Irake 
tarnaujan iais

Lietuvos kariais. 
2007 m.

39. Lietuvos 
vadovaujamos
Afganistano Goro 
provincijos atk rimo
grup s kariai su vietos 
gyventojais. 2006 m.
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42. Lietuvoje vieš jusi Jungtin s Didžiosios Britanijos ir Šiaur s Airijos Karalyst s karalien  Elžbieta II
(Elizabeth II) su savo vyru Edinburgo hercogu princu Philipu, Lietuvos Respublikos Prezidentu Valdu
Adamkumi ir kitais valstyb s pareig nais Vilniaus Antakalnio kapin se pagerb  1991 metais žuvusi j

d l Lietuvos nepriklausomyb s atminim . 2006 m.

41. Iškilm s prie Lietuvos Respublikos Seimo
r m  Lietuvos stojimo  NATO proga. 2004 m.

40. Lietuvos stojimo Šiaur s Atlanto
gynybin  aljans proga prie NATO b stin s

Briuselyje 2004 m. balandžio 2 d. buvo
iškelta Lietuvos Respublikos v liava
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43. Divizijos generolo Stasio
Raštikio puskarininki  mokykla
(priekyje) sik rusi Kaune, ties
vaizdinga Nemuno ir Neries
santaka. 2006 m.

44. Puskarininki  mokyklos
šaudymo pratybose. 2006 m.

45. Šarvuo i  mechanikos kursas 
Puskarininki  mokykloje.
2005 m.
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46. Stojan i j  Generolo Jono Žemai io
Lietuvos karo akademij grup  atlieka
atrankos užduot . 2007 m.

47. Kari nai bazinio kario kurso
pratybose. 2006 m.

48. Pirmakursi  priesaikos ceremonija Generolo
Jono Žemai io Lietuvos karo akademijos rikiuot s
aikšt je. Akademijos v liav  bu iuoja kari nas
Gintautas Ciunis. 2004 m.



322

49. B simieji karininkai mokosi
užsienio kalb . 2005 m.

51. Taktikos kvalifikacinis egzaminas
Karo akademijoje. Atsakin ja
kari nas Andrius Sujeta (viduryje).
2005 m.

50. Kari n  pratybos Lietuvos kariuomen s
Centriniame poligone Pabrad je. 2006 m.
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52. Karo akademijos vyr  choras 
„Kari nas“ koncertuoja k rybin s
veiklos 10-me io proga. Choro 
vadovas Vytautas Verseckas,
chormeisteris Vytautas Abaris.
2005 m.

54. Pos džiauja Akademijos Kari n
taryba. 2007 m.

53. Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas
Audrys Juozas Ba kis Karo akademijos koply ios

pašventinimo iškilm se. 2001 m.
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55. Kari n grup  kartu su
kult ros istorijos d stytoja
doc. dr. Nijole Janulaitiene
(tre ia iš dešin s) ir religij
istorijos ir teologijos
d stytoju doc. dr. Broniumi
Puzinavi iumi (ketvirtas iš 
kair s) mokomosios išvykos
Trak  Vok s dvaro r muose
metu. 2006 m.

56. Karo akademijos boksininkai – 2006 m. Lietuvos kariuomen s
bokso empionato nugal tojai. Treneris Zinovijus Gricko

57. Karo akademijos aukl tinis
vyr. ltn. Jaroslavas Jakšto

2006 m. tapo Pasaulio kari
bokso empionato nugal toju
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60. Nuo 2000 m. Lietuvos karo akademijoje studijuoja ir merginos

58. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus,
kardu paliesdamas kiekvieno kari no pet , suteikia pirm j

karininko laipsn  Karo akademijos XII laidos absolventams.
2005 m.

59. Geriausias 2006 met  Karo
akademijos XIII laidos absolventas

Valdas Lukianskas buvo apdovanotas
kardu.
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61.  JAV karo
mokyklas studijuoti
išvykstan ius
kari nus
sveikina Lietuvos
kariuomen s vadas
gen. mjr. Valdas
Tutkus. 2005 m.

63. Vad  ir jaunesni j  štabo
karinink  kurs  klausytojai
prie taktikos treniruoklio.
2006 m.

62. Lietuvos Respublikos Seimo 
Nacionalinio saugumo ir gynybos

komiteto pirmininko pavaduotojas 
dr. Algis Kaš ta ir Generolo Jono 

Žemai io Lietuvos karo akademijos
viršininkas plk. Ar nas Bal i nas

aptaria karinio ugdymo problemas.
2007 m.
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Photos:
1. First volunteers of the Lithuanian Armed Forces, Kaunas, 1919
2. Armoured train GEDIMINAS of Lithuanian fights for Independence, Takeover Ceremony from the railway workshops, with
LR Minister of National Defence Lt Col K. Žukas present (in the centre, 12th from the left), Kaunas, 1920

g p y

3. Oath of Allegiance by soldiers of Independent Lithuania
4. Military exercises of the Armoured Detachment Course near Jonava, 1935
5. Military exercises of the Communications Company, 1924
6. The Grand Duke Gediminas Regiment marching to the Firing Range in Gaiži nai, 1939
7. Field exercises in the Firing Range in Gaiži nai, 1939
8. Anti-Aircraft Defence Exercises, 1939
9. Scout squadron ANBO 41 during a training flight, 1937
10. Gen A. Gustaitis congratulating the Air Force Course officers-graduates, 1937
11. Firing exercises on the board of the training war ship President Smetona, 1939a
12.  Training platoon of a Lithuanian railwayman company in the library, 1923
13. Amateur military drama company (Director V. Braziulevi ius, 4th from the left; Maj J. Lanskorovskis, 1st from the right),
Kaunas, 1924
14. Welcoming Ceremony for the Firing Detachment of the Lithuanian Armed Forces on their arrival at the World Firing Olym-
pics in Lucerna, 1939
15.  Board of Military Science Fellowship Centre (Chairman Col J. Acus-Acukas, 3rd from the left, 1st line)
16. Army and Community Day in Kaunas, 1938
17. War Memorial for soldiers who fought for Lithuanian Independence, Opening Ceremony, Širvintai, 1927

y y y

18. Cemetery of Fighters for Lithuanian Independence, with administrators in front, 1930
19.  Military School of the First Lithuanian President, Kaunas, 1938
20. Cadets of the Military School in Kaunas marching to exercises, 1930
21. The brightest graduate Junior Lieutenant B.Bal i nas, Class 16, Mil.School in Kaunas, 1934
22. Cadets at the mortar in classroom, 1925
23. Vytautas Magnus University students, members of reserve officer corporation Ramov , Kaunas, 1935
24. LR President Antanas Smetona and Gen Kazys Musteikis commissiong cadets-graduates the first rank of officer, Mililary
School in Kaunas, 1934
25. Oath of Allegiance by the Class 20 of 1939, Military School in Kaunas
26. Lithuanian Officers Studying in Prague, 1926
27. Vytautas Magnus Higher Military School students at field exercises, Veliuona, 1939
28. Arrival of conscripts, Lithuanian Great Hetman Jonušas Radvila Training Regiment, 2006
29. Oath of allegiance by freshmen in the Training Regiment, 2004
30. First exercises within Lithuanian Great Hetman Jonušas Radvila Training Regiment, 2006
31. During Reconnaissance School exercises, 2006
32. During Lithuanian Military Police exercises, 2006
33. Lithuanian Special Operation Force soldiers exercising to counter-attack terrorism, 2006
34. Lithuanian Armed Forces Free Fall Parachuter Team perfecting Lithuanian record, 2006
35. Deminers of the Lithuanian Naval Force hurrying to exercises, 2006
36. Solemn Ceremony to confer the Lithuanian Naval Force ship N-42 the name Jotvingis, 2006
37. US Secretary of State Condolezza Rice greeting Lithuanian soldiers to leave for mission in Iraq, 2006
38. Military Psychologist Capt Danut  Lap nait  talking to Lithuanian soldiers in Iraq, 2007
39. Lithuanian-Led Provincial Reconstruction Team in Ghor Province, Afghanistan with locals, 2006
40. Solemn Lithuanian Flag Hoist Ceremony on Lithuanian accession to NATO, NATO HQ, Brussels, 2004
41. Solemn celebration of Lithuanian accession to NATO by the LR Seimas (Parliament), 2004
42. Queen Elizabeth II with husband and LR President Valdas Adamkus, among other state officials, commemorating the death of
unarmed civilians, fighters for Lithuanian Independence on 13 January 1991, Antakalnis Cemetery, Vilnius, 2006
43. The Division General Stasys Raštiškis NCO School, Kaunas, 2006  (by the beautiful confluence of the Rivers Nemunas and Neris)
44. At the NCO School firing exercises, Kaunas, 2006
45. A Course in Armour Mechanics at the NCO School, Kaunas, 2005
46. Applicants performing special selection tasks, The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, Vilnius, 2007
47.  Cadets at the Basic Military Course exercises, 2006
48. Oath of Allegiance by freshmen, Military Academy of Lithuania, 2004
49. Officers-to-be learning English, 2005
50. Field exercises for cadets, Central Training Area (Firing Range), Pabrad , 2006
51. Qualifying examination in Tactics, Military Academy of Lithuania, 2005
52. Male Cadet Choir KARI NAS (artistic leader and conductor V. Verseckas), MAL, 2005
53. Vilnius Archbishop Metropolitan Cardinal Audrys Juozas Ba kis consecrating the MAL Chapel, 2001
54. The MAL Cadet Council meeting, Vilnius, 2007
55. Cadets with Assoc. Profs. Drs. N. Janulaitien  and B. Puzinavi ius in Nobility Palace of Trak  Vok , 2006
56. Boxers of the MAL, winners of Lithuanian Armed Forces Boxing Championship 2006 (Coach Zinovijus Gricko)
57. 1st Lt Jaroslav Jakšto, MAL cadet, winner of World Military Boxing Championship 2006
58. LR President Valdas Adamkus commissioning cadets the first rank of officer, MAL, 2005
59. The brightest MAL graduate 2006, Valdas Lukianskas, Class 13, Vilnius
60. Female cadets have been studying at the MAL since 2000
61. Commander of Lithuanian Armed Forces Maj Gen Valdas Tutkus greeting MAL cadets on occasion of their leave for studies
in the US military schools, 2005
62. LR Seimas Committee on National Security and Defence Deputy Chairman Dr. Algis Kaš ta and the General Jonas Žemaitis

y

Military Academy of Lithuania Commandant Col Ar nas Bal i nas discussing military development issues, 2007
63. Commander and Junior Staff Officer Course students applying a tactical simulator, MAL, 2006
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