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Viršilaitė, R. (2022). Psichologinės operacijos šiuolaikinio karo kontekste: Rusijos-Ukrainos karo 

atvejis. Karinės Diplomatijos magistro baigiamasis darbas. Vadovė  prof. Lina Vidauskytė Vilnius: 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. 

SANTRAUKA 

Karo samprata buvo analizuojama ilgą laiką ir šiame diskurse vieni mokslininkai teigia, kad jis 

keičiasi kartu su naujais karo metodų ir priemonių atsiradimo etapais, o kiti teigia, kad karo samprata iš 

esmės nesikeičia, keičiasi tik priemonės ir metodai. Rusijos ir Ukrainos karo atvejo analizė rodo, kad 

psichologinių operacijų naudojimas keičia šiuolaikinį karą, įtraukdamas naujas priemones, metodus, 

technologijas ir veikėjus. Tyrimo objektas – psichologinės operacijos 2014 m. ir Rusijos ir Ukrainos kare 

2022 m. Tyrimo tikslas – išanalizuoti PSYOPS produktus, sukurtus ir platinamus realiomis Rusijos ir 

Ukrainos karo sąlygomis, nustatyti, kaip PSYOPS keičia šiuolaikinį karą. 

Tyrimo užduotys 

1. Išanalizuoti karo ir psichologinių operacijų teorinę sampratą. 

2. Nustatyti tyrimo metodinius kriterijus, tyrimo imties dydį, tyrimo instrumentus ir atskleisti tyrimo 

organizavimą. 

3. Išanalizuoti Rusijos psichologinių operacijų elementus 2014 m. ir kuriamų psichologinių operacijų 

produktus Rusijos ir Ukrainos karo atveju 2022 m.. 

4. Atlikti Ukrainos psichologinių operacijų produktų analizę ir aptarti implikaciją į šiuolaikinį karą.    

Baigiamąjį darbą sudaro įvadas, literatūros analizė, Rusijos PSYOPS produktų analizė, Ukrainos 

PSYOPS produktų analizė ir išvados. Tyrimui pasirinktas kokybinio tyrimo metodas. Kokybinis tyrimas 

atliktas remiantis socialinėje erdvėje pasirodžiusių PSYOPS produktų analize bei respondentų 

atsakymais interviu metu. Tyrimo laikotarpis: 2022 m. vasario 24 - 2022m. Kovo 25 ir 2022m. Balandžio 

24 - 2022m. birželio 5 d. 

Psichologinės operacijos keičia šiuolaikinį karą įtraukdamos naujas priemones, metodus, technologijas 

bei karo dalyvius. Be to, karas vyksta 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, realiu laiku, o tai 

formuoja teigiamą Vakarų visuomenės suvokimą apie užpultą šalį ir neigiamą suvokimą apie puolančiąją 

šalį. Manipuliavimas informacija koncentruoja ir skaldo visuomenę, sukurdamas palankias arba visiškai 

nepalankias sąlygas karui. 

Raktiniai žodžiai: strateginė komunikacija, psichologinės operacijos (PSYOPS), informacinės 

operacijos, hibridinis karas, karas.  



5 

 

Viršilaitė, R. (2022). Psychological operations in the context of modern warfare: the case of the Russia-

Ukraine war. Master's Thesis in Military Diplomacy. Head prof. Lina Vidauskytė Vilnius: General Jonas 

Zemaitis Lithuanian Military Academy. 

SUMMARY 

The concept of war has been analyzed for a long time, and in this discourse some scholars argue 

that it is changing with the new stages of the emergence of war methods and means, while others argue 

that the concept of war does not change fundamentally, only tools and methods change. The case study 

of the Russia-Ukraine war shows that the use of psychological operations is changing modern warfare 

by incorporating new mean, methods, technologies, and actors. Object of research is  psychological 

operations in 2014 and in the Russian-Ukrainian war on 2022.The aim of the research is to analyze 

PSYOPS products developed and distributed under real conditions in the Russian-Ukrainian war, to 

identify how PSYOPS changes the modern war. 

Research tasks 

1. To analyze the theoretical concept of war and psychological operations. 

2. To determine the methodological criteria of the research, the size of the research sample, the research 

instruments and to reveal the organization of the research. 

3. To analyze the elements of Russian psychological operations in 2014. and and the products of 

psychological operations being developed in 2022. During the Russo-Ukrainian War. 

4. To analyze the products of Ukrainian psychological operations and to discuss the implication of 

modern warfare. 

The final work consists of an introduction, literature analysis, analysis of Russian PSYOPS products, 

analysis of Ukrainian PSYOPS products, and conclusions. The method of qualitative research was chosen 

for the research. The qualitative research was carried out on the basis of the analysis of PSYOPS products 

that appeared in the social space and the answers of the respondents during the interviews. Research 

period: 2022 m. February 24 - 2022m. March 25  and 2022m. April 24 - 2022m. June 5th. 

Psychological operations is changing the modern warfare; in particular by means, methods and 

participants of war are changing. In addition, the war takes place 24/7, in real time, which shapes Western 

society’s positive perception of an attacked country and a negative perception of an attacking country. 

Manipulating information concentrates and divides society by creating favorable or completely 

unfavorable conditions for war. 

Keywords: strategic communication, psychological operations (PSYOPS), information operations, 

hybrid warfare, warfare.  
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ĮVADAS 

C. von Clausewitzas savo rankraštyje rašė, kad „<...> karas yra tiesiog politinių santykių tęsinys, 

pridedant kitų priemonių“ (Clausewitz, 1832). Tai negalėjo būti tikslesnis šiandienos į informaciją 

orientuoto pasaulio apibūdinimas, kai kariniai elementai persipina su civiliniais ir kur informacijos 

rinkimas ir žvalgyba yra dar negailestingesnės. Karas yra ne kas kita, kaip plataus masto dvikova. 

Kiekviena kariaujanti pusė stengiasi fizine jėga priversti kitą paklusti jos valiai: kiekvienas stengiasi 

susilpninti savo priešą ir tokiu būdu padaryti jį nepajėgų tolesniam pasipriešinimui. Tam tikslui pasiekti 

būtinas priešo nuginklavimas, kuris teoriškai tampa tiesioginiu karo veiksmų objektu (Clausewitz, 1832). 

Tačiau šiuolaikiniame pasaulyje Clausewitzo suformuluota karo sąvoka jau ne visai atitinka realybę. 

Atsirado nauji karo elementai, kurie koncentruojasi ne tik į pajėgų dydį, bet ir į psichologinį karo 

elementą. Nors reikia pripažinti, kad Clauzewitzas adekvačiai vertino moralės svarbą, tad, tam tikra 

prasme, jis suvokė nematerialios dimensijos svarbą. Vis tik šiuolaikiniame kare yra svarbi ne tik karių 

moralė (tiesą sakant, ji svarbi visais laikas), bet padidintas dėmesys psichologiniams aspektams ryškiai 

išsiskiria. Galima teigti, kad psichologinis karas yra tokio pat senumo, kaip ir žmonijos istorija, jo esmė 

nepasikeitė: silpnesni visada stengiasi pavaizduoti save stipresniais, nei yra iš tikrųjų. Karų istorijoje 

galima rasti ne vieną psichologinių operacijų (toliau darbe PSYOPS) panaudojimo pavyzdį, padėjusį 

pakeisti karo eigą bei karo baigtį. Tačiau, kaip rašė Walker (1977) psichologiniai operacijų aspektai 

dažnai yra pamirštami ir nenaudojami. Dėl psichologinių operacijų neapibrėžtumo ir neapčiuopiamumo 

sunku kiekybiškai įvertinti jų veiksmingumą. Nepaisant to PSYOPS išlieka vienu iš elementų tiek karo, 

tiek taikos metu ir yra svarbus jėgos daugiklis.  

2022 metų vasario 24 dieną vėl prasidėjo karas Europoje, kuomet Rusijos Federacijos prezidentas 

Vladimiras Putinas paskelbė jog pradeda puolimą Ukrainoje tuo tikslu ginti žmones, kurie kenčia Kijevo 

režimo persekiojimą ir genocidą. Karas parodė, kaip ištobulėjusios technologijos ir jų panaudojimo 

galimybės įvairiose srityse keičia karo sampratą. Tradicinė karo sąvoka, sakanti, kad karas yra ginkluota 

kova tarp dviejų ar daugiau valstybių koncentravosi į ginkluotąją jėgą, tačiau Rusijos įsiveržimas į 

Ukrainą parodė, kad karo sąvoka dabar apima kur kas daugiau elementų. Karinė galia XXI amžiuje yra 

ne tik kariuomenėje tarnaujančių žmonių skaičius ar turimas ginkluotės kiekis. Dabar greta karių ir 

karinės technikos dar labiau išryškėja vienas svarbus elementas – informacija. Kaip rašė Strachan (2014) 

kuo daugiau informacijos turi, tuo didesnė tikimybė, kad laimėsi karą. Galima sakyti, kad XXI amžiuje 

informacija tampa naujausiu galios įrankiu tarptautiniuose santykiuose. Išryškėjęs informacijos poveikis 

skatina valstybes vis daugiau kalbėti ir koncentruotis į nekinetines grėsmes, kurių viena pagrindinių yra 

informacinės operacijos (Theohary, 2018).  
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Informacinės operacijos siekia sukurti pageidaujamą poveikį priešo valiai, supratimui ir 

gebėjimams (Anaïs Reding ir Kristin Weed ir Jeremy J. Ghez, 2010). Tam tikslui pasiekti naudojamos 

psichologinės operacijos. Anksčiau naudojant psichologines operacijas buvo bandoma pasirodyti 

stipresniu nei esi, dabar PSYOPS tikslas yra didinti palaikančios auditorijos skaičių sukuriant sau 

palankias sąlygas kovoti bei mažinant priešo valią vykdyti agresyvius veiksmus (Goldstein, Frank L. ir 

F. Findley, 1996). Psichologinis konflikto aspektas tapo svarbus ar net svarbesnis nei fizinis, nes tai 

valios kova, vykstanti žmonių galvoje, o ne mūšio lauke. O žmonių supratimas, požiūris ir elgesys yra ir 

gali būti labai svarbūs nustatant konflikto baigtį ir aplinkos po konflikto pobūdį. Naujausias tokio 

fenomeno pavyzdys yra Ukrainos vykdomos psichologinės operacijos: jos yra vienas iš karo su Rusija 

elementų. Jeigu anksčiau karas buvo galios kova konvencinėmis priemonėmis, o psichologinės 

operacijos naudojamos daugiausia priešui apgauti ir suklaidinti, tai dabar konvenciniai karo principai 

nepasikeitė, bet pasikeitusios technologijos leidžia daug efektyviau išnaudoti psichologinį karo elementą. 

Literatūros apžvalga ir temos ištirtumas: Analizuojant mokslinę literatūrą buvo identifikuota, kad 

mokslininkų nuomonė apie tai kaip turi būti apibrėžtas karas, skiriasi. Mokslinėje literatūroje plačiai 

diskutuojama, kad XXI amžiaus karas skiriasi nuo prieš tai buvusių karų. Analizuojant literatūrą buvo 

identifikuoti skirtingi karo apibrėžimai.  C.H.Gray (1997) savo knygoje analizavo kaip keičiasi karas 

atsiradus naujiems ir galingesniems ginklams. Tuo tarpu E. Henderson ir D. Singer (2022) analizuodami 

naujo tipo karus pabrėžia tai, kad naujo tipo karai iš esmės yra tiesiog senųjų, tradicinių karų susijungimas 

į vieną. Autoriai teigia, kad skirtingi karo suvokimai kyla dėl skirtingos morfologijos, o ne dėl karų 

naujoviškumo (J. David Singer ir Errol A. Henderson, 2002). Tačiau Fuller (1920) savo knygoje rašė 

apie tai, kad klasikinį karą pakeis ne nauji ginklai, o psichologinis karo elementas. Autorius savo knygoje 

rašė, kad  karas iš mūšio lauko pasikeis į psichologinį karą. Karo teoretikas C. Von Clausewitz (1832) 

teigė, kad karas yra dvikova, smurto aktas, kuriam būdinga destrukcija ir kuriuo siekiama priversti 

oponentą įvykdyti mūsų valią. Pagrindinis klasikinio karo tikslas yra priešo sunaikinimas. Maliukevičius 

(2004) analizuodamas informacinę revoliuciją pritarė tam, kad informacija tampa nauju karo elementu ir 

išskyrė tai, kad suvokimas apie karinį konfliktą keičiasi. Tai patvirtina Narula (2004), kuris tyrė 

psichologinių operacijų koncepciją ir patvirtino tai, kad psichologinė konflikto dimensija yra tokia pat 

svarbi, kaip ir jo fizinė dimensija, o psichologinės operacijos (PSYOPs) tapo dar aktualesnės šiame 

informacijos amžiuje. Išanalizavęs PSYOPS sąvoką ir propagandos apibrėžimą strateginės 

komunikacijos kontekste S.Narula identifikavo, kad psichologinės operacijos naudojamos su kitomis 

karo veiklomis prisideda prie nacionalinių saugumo tikslų (Narula, 2004).  
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Apžvelgus mokslinę literatūrą susidaro paradoksali situacija: iš vienos pusės karo sąvokos, 

informacinių operacijų ir psichologinių operacijų  temos tarp mokslininkų, politologų bei karo analitikų 

yra pakankamai populiarios, tačiau tyrimų, nagrinėjančių psichologinių operacijų poveikį šiuolaikiniam 

karui nėra.  

Rusijos-Ukrainos karas yra nauja ir aktuali tema ir panašu, kad savo aktualumo ši tema greit 

nepraras. Šį teiginį patvirtina susidariusi reali ir vis kintanti karo situacija. Šiandien PSYOPS yra 

tiesioginiai vaizdai iš mūšio lauko su žuvusiais priešo kariais, sunaikinta priešo technika, ar tiesioginis 

prezidento kreipimasis per socialinius tinklus į priešo visuomenę. Savo knygoje Fuller (1920) pranašavo, 

kad  tradicinės kovos priemonės bus pakeistos psichologiniu karu. Iš dalies autorius neklydo,  

psichologinių operacijų taikymas pasirodė esąs beveik tiek pat svarbus, kaip ir karinė galia. Ir nors 

anksčiau, kaip rašė Walker (1977) psichologinių operacijų, kaip jėgos daugiklio, naudojimas nebuvo 

pripažintas, šiandien psichologinės operacijos įgauną visiškai naują reikšmę ir keičia šiuolaikinį karą. 

Atliekant tiek užsienio, tiek Lietuvos autorių mokslinės literatūros apžvalgą pastebėtinas tam tikras 

tyrimų ribotumas, kuris leidžia formuluoti mokslinę problemą – nėra aišku koks psichologinių operacijų 

poveikis šiuolaikiniame kare. Atlikta literatūros analizė parodė psichologinės operacijos yra galingas 

karo instrumentas ir tapo itin svarbia vadinamojo hibridinio karo, nereguliariojo karo ar asimetrinio 

konflikto dalimi. Remiantis tuo, galima iškelti probleminį klausimą: Kaip psichologinės operacijos keičia 

šiuolaikinį karą? Siekiant atsakyti į probleminį klausimą, kylą papildomų klausimų: kaip keitėsi karo 

samprata? Kaip karo kontekste atsiranda psichologinės operacijos? Kuo psichologinės operacijos 

pasikeitė, kad darytų didesnę įtaką karui?  

Tyrimo objektas Psichologinės operacijos 2014m ir Rusijos-Ukrainos kare 2022 m. 

Tyrimo tikslas Išanalizavus realiomis sąlygomis kuriamus ir platinamus psichologinių operacijų 

produktus Rusijos-Ukrainos kare, identifikuoti, kaip PSYOPS keičia šiuolaikinį karą.   

Tyrimo uždaviniai  

1. Išanalizuoti teorinę karo ir psichologinių operacijų sampratą. 

2. Nustatyti tyrimo metodologinius kriterijus, tyrimo imties dydį, tyrimo instrumentus ir atskleisti 

tyrimo organizavimą. 

3. Išanalizuoti Rusijos psichologinių operacijų elementus 2014m. ir  2022m. bei psichologinių operacijų 

produktus kuriamus 2022m. Rusijos-Ukrainos karo metu. 

4. Atlikti Ukrainos psichologinių operacijų produktų analizę 2022m Rusijos-Ukrainos kare ir aptarti, 

kaip psichologinės operacijos keičia šiuolaikinį karą.    

Ginamasis teiginys: Psichologinės operacijos keičia šiuolaikinio karo priemones, metodus ir dalyvius. 
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Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, strateginių dokumentų, viešų pareiškimų, vaizdo įrašų, įrašų su 

vaizdiniais kokybinė turinio analizė. Viešų pareiškimų, vaizdo įrašų ir įrašų su vaizdiniais tyrime buvo 

naudojama atrankinė imtis, t. y. buvo atsižvelgiama į psichologinių operacijų produktų efektyvumą 

remiantis reakcijų, komentarų, peržiūrų ir pasidalinimų skaičiumi. Interviu respondentai buvo atrinkti 

sisteminiu būdu t.y asmenys turintys ne mažesnę nei 2 metų patirtį psichologinių operacijų srityje, 

tiesiogiai dirbantys ar dirbę su psichologinių operacijų kūrimu, tarnaujantys skirtinguose lygiuose: 

strateginiame, operaciniame ir taktiniame. Gauti tyrimo rezultatai buvo interpretuojami pasitelkiant 

teorines žinias. 

Tyrimo ribotumas: didelis psichologinių operacijų produktų kiekis informacinėje erdvėje. Socialinėje 

erdvėje per tiriamąjį laikotarpį pasirodė didžiulis PSYOPS produktų kiekis, tačiau dėl apibrėžtos 

magistro darbo apimties ir laiko stokos negalima išanalizuoti visų produktų. Kitas ribotumas – 

informacijos pasiekiamumas. Pro Rusiški, Rusiški kanalai buvo užblokuoti, tai sumažino PSYOPS 

produktų tyrimo imtį. Trečiasis ribotumas – temos naujumas. Dalis respondentų nesutiko dalyvauti 

apklausoje dėl per mažai turimos informacijos apie Rusijos-Ukrainos kare vykdomas psichologines 

operacijas. 

Darbo struktūra: įvadas,  keturi skyriai, išvados, literatūros sąrašas ir priedai. Pirmame skyriuje 

analizuojama karo sąvoka ir jos kaita bei psichologinių operacijų atsiradimas karo kontekste. Antrame 

skyriuje pateikiama tyrimo metodologija. Trečiame skyriuje analizuojamos Rusijos psichologinės 

operacijos 2014m ir 2022m Rusijos-Ukrainos karo atveju. Ketvirtame skyriuje analizuojamos Ukrainos 

psichologinės operacijos 2022m. Rusijos-Ukrainos karo atveju ir aptariami tyrimo rezultatai.  
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1. KARO IR PSICHOLOGINIŲ OPERACIJŲ SAMPRATA 

Kariavimo formos ir veiksniai nuo kurių priklausė karo pobūdis pradėjo vis labiau keistis po Šaltojo 

karo pabaigos, kai pasaulyje atsirado dvi pagrindinės didžiosios valstybės – Jungtinės Amerikos Valstijos 

(toliau darbe - JAV) ir Rusija. Atsiradę nauji galios įtvirtinimo būdai įgavo ir naujas karo sampratos 

reikšmes. Karas anksčiau buvo suprantamas, kaip smurto rūšis, kuri susideda iš kolektyvinio, tiesioginio, 

asmeninio bei tyčinio, organizuoto, institucionalizuoto, instrumentinio, sankcionuoto bei reguliuojamo 

smurto (Dennen, 1981). Tačiau šios karo sampratos savybės yra nelimituotos ir su laiku keitėsi, keičiantis 

tarptautinių santykių situacijai. Pasak Clausewitz „karas yra ne kas kita, kaip politinio bendravimo 

tęsinys su kitomis priemonėmis“ (Clausewitz, 1832). Karas buvo apibrėžiamas, kaip ginkluota, dviejų ar 

daugiau suverenių institucijų, naudojančių organizuotas karines pajėgas tam tikriems tikslams, kova. 

Tačiau svarbu paminėti, kad kovojančių ginkluotųjų pajėgų veikla tęsiasi už mūšio linijų ir 

šiuolaikiniuose karuose yra linkusi aprėpti kitas sritis, tokias kaip informacinė, kibernetinė, ar 

psichologinė (Steven Metz ir Phillip Cuccia, 2011). Tačiau, tobulėjant technologijoms bei keičiantis 

politikos principams keitėsi ir karo suvokimas. 

Dažniausiai geopolitika nusako valstybės galią iš teritorijos dydžio ir gebėjimo ją išlaikyti, didžiulį 

dėmesį skiriant politinėms, karinėms bei ekonominėms valstybių galimybėms (Česlovas Laurinavičius 

ir Egidijus Motieka ir Nortautas Statkus, 2005). Tačiau pasikeitusi geopolitinė situacija pasaulyje, 

privertė permąstyti valstybių įtaką ir galią iš kitos perspektyvos siejant ją ne tik su tradicinėmis karo 

priemonėmis ir veiksmais. Prie tradicinių karo veiksmų atsidaro nauji veiksniai, tokie kaip komunikacija, 

kultūra, diplomatija bei informacija. Stein tirdamas informacinį karą išskyrė, kad informacija yra laikoma 

vienu iš pagrindinių valstybės galios išraiškų taip pat, kaip ir diplomatija, ekonominis varžymasis ar 

karinių pajėgų panaudojimas. Informacija yra viena iš valstybės galios išraiškų, kuri tampa vis labiau 

reikalingu nacionaliniu resursu, siekiant stiprinti valstybių diplomatiją, ekonominį varžymąsi ar efektyvų 

karinių pajėgų panaudojimą. Dėl atsiradusių naujų veiksnių lemiančių karo pobūdį, pasikeitė ir karo 

samprata.   

1.1. Karo sampratos kaita 

Vienas pagrindinių politikos ir tarptautinių santykių tyrimų objektų yra karo supratimas ir 

apibrėžimas. Teorijos apie karo sampratą, priemones, dinamiką, priežastis, pasekmes, tendencijas ir 

modelius tapo pagrindiniu akademikų ir politikos formuotojų tikslu. Keičiantis technologijoms ir 

geopolitiniai situacijai pasaulyje daug diskusijų sulaukė klasikinė karo sąvoka sakanti, kad karas yra 

ginkluota kova tarp dviejų ar daugiau valstybių (Cambridge dictionary, 2022). 

Žemiau pateikti skirtingų autorių mintys apie karą. Pasak jų karas: 
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1. Smurto aktas, skirtas priversti mūsų oponentus įvykdyti mūsų valią (Clausewitz, On War, 

1832) 

2. Jei karą galima apibrėžti kaip ginkluotą dviejų ar daugiau suverenių institucijų, naudojančių 

organizuotas karines pajėgas tam tikriems tikslams, kova, reikšmingas apibrėžimo terminas 

yra „organizuotas“ (Kallen, 1939). 

3. Tiesioginio tarptautinio smurto buvimas (Beer, 1979) 

4. Teisinė sąlyga, leidžianti dviem ar daugiau priešiškų grupių ginkluota jėga vykdyti konfliktą 

(Dennen, 1981). 

5. Smurtinis, interaktyvus ir iš esmės politinis (Mewett, 2014) 

Iš visų karo apibūdinimų yra tikslinga išskirti kelis esminius momentus.  Clauzewitz (1832), Beer 

(1979) ir Mawett (2014) pabrėžia, kad karas yra smurto aktas. Jiems pritaria Kallen (1939) ir Dennen 

(1981) išskirdami ginkluotos jėgos elemento naudojimą kare. Tačiau dar 6 a. pr. Kr Sun Tzu išskyrė kitą 

svarbų karo elementą – apgaulę. Nors Sun Tzu įžvalgos nebuvo naudingos jo paties kariuomenei, tačiau 

tai, ką autorius aprašė savo knygoje „Karo menas“ kelis šimtus metų buvo neginčijamas tekstas, kaip 

epigramatinės, strateginės ir karinės išminties vadovas. Sun Tzu (2019) rašė, kad karas yra paremtas 

apgaule. „Vadinasi, kai galime atakuoti, turime atrodyti nepajėgūs. Naudodami savo jėgas turime atrodyti 

neaktyvūs. Kai esame arti, priverčiame priešą patikėti, kad esame toli. Kai toli, turime priversti priešą 

patikėti, kad esame šalia“ (Tzu, 2019). Daugiausiai dėmesio skirdamas apgaulės elementui kare, Tzu 

(2019) išskyrė, kaip galima sukurti sau palankias karo sąlygas. Tačiau tai vėliau neigė Clausewitz (1832) 

savo rankraštyje akcentuodamas pagrindinį karo tikslą, nugalėti priešą jėga. Pasak Clausewitz 

„Geraširdžiai žmonės, žinoma, gali manyti, kad yra koks nors išradingas būdas nuginkluoti ar nugalėti 

priešą be per didelio kraujo praliejimo, ir įsivaizduoti, kad tai yra tikrasis karo meno tikslas. Kad ir kaip 

maloniai skambėtų, tai yra klaida, kurią reikia atskleisti: karas yra toks pavojingas verslas, kad klaidos, 

kylančios iš gerumo, yra pačios blogiausios“ (Clausewitz, 1832). Jis iš esmės paneigė Sun Tzu teoriją, 

kad priešą galima nugalėti apgaule. Akcentuodamas tai, kad jei viena pusė naudos maksimalią jėgą, o 

kita naudos apgaulę, pirmoji įgis pranašumą (Clausewitz, 1832). Savo rankrašytje Clausewitz (1832) 

pateikė dvi pagrindines karo teorijas – sekinimo ir manevro.  Sekinimo teorijos principas yra priešo 

nugalėjimas didinant priešo aukų skaičių. Šią teoriją galima priskirti prie karo strategijos, kurios 

pagrindas yra karinė jėga. Tuo tarpu manevro teoriją jis apibrėžė, kaip netikėtumą ir išankstinį 

nusistatymą, kurių dėka naudojant mobilumą ir didžiulę sklaidą galima pasiekti neapibrėžtumą ir greitį. 

Kaip pažymėjo Clausewitz (1832), šios dvi teorijos būtinai papildo viena kitą. „Labai sunku pasiekti 

lemiamą pergalę per sekinimą. Tačiau tuo pačiu metu strategija, pagrįsta manevru, galiausiai reikalauja 
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jėgos pranašumo, kad būtų sėkminga“ (Clausewitz, 1832). Clausewitz (1832) teorija teigia, kad karas iš 

esmės yra paremtas didžiule karine jėga.  

Vėliau analizuojant  karo sąvoką didelis dėmesys buvo  skiriamas vadinamai  Clausewitz (1832) 

trejybei: prievartai, neapykantai ir priešiškumui. Pasak Clausewitzo „Sąveika tarp žmonių (su neapykanta 

ir smurtu), ginkluotųjų pajėgų (įtraukiant atsitiktinumą ir tikimybę) ir vyriausybes (įtraukiant protą) yra 

tai, kas sudaro grynąją karo esmę“ (Clausewitz, 1832). Atsižvelgiant į to meto karinius resursus ir 

technologijas galima sutikti su tokia karo samprata. Tačiau keičiantis valstybių raidai, tobulėjant 

technologijoms pasikeitė kariavimo principai ir tikslai, pakeisdami karo sampratą apie kurią kalbėjo 

Clausewitz (1832). Hoffman (2019) tyrė Clausewitz trejybę įtraukdamas į ją autonominius ginklus. Savo 

darbe jis teigia, kad Clausewitz trejybė būtų geriau interpretuojama pridėjus dar vieną komponentą, - 

dirbtinį intelektą, kuris atneš pokyčius į būsimus konfliktus (Hoffman, 2019). Tokios nuomonės buvo ir 

Kaldor (2012), kuri analizuodama senuosius ir naujuosius karus priėjo išvados, kad „Šiuolaikinių karų 

pobūdis kokybiškai skiriasi nuo ankstesnių karų pobūdžio. Naujuosius karus galima supriešinti su 

ankstesniais karais pagal jų tikslus, karo metodus ir jų finansavimą“ (Kaldor, 2012). Autorė pažymi, kad 

karo sąvoka ir supratimas keitėsi kartu su besikeičiančia valstybės raida. Karai skyrėsi kariavimo būdais, 

skirtingais karinių pajėgų tipais, strategijomis ir metodais. Tačiau pabrėžė, kad:  „Nepaisant šių skirtumų, 

karas buvo atpažįstamai tas pats reiškinys: centralizuotos, racionalizuotos, hierarchiškai sutvarkytos, 

teritorializuotos modernios valstybės konstrukcija“ (Kaldor, 2012). Kadangi centralizuota, 

teritorializuota bei moderni valstybė užleidžia vietą naujiems politikos tipams, atsirandantiems iš naujų 

globalių procesų, karas, kaip mes jį dabar įsivaizduojame, tampa neatitinkančiu istorijos (Kaldor, 2012). 

Taip pat teigia ir Marsili (2019) analizuodamas naują hibridinio karo sąvoką. Sąvoka „hibridinis karas“ 

pradėjo populiarėti po Šaltojo karo, kai naujo tipo karai pakeitė tradicinius (Marsili, 2019). Marsili (2019) 

pažymi, kad hibridinis karas, tai karas, kuriame išnyksta ribos tarp taikos ir konflikto, kai nebelieka 

tradicinių karybos sričių, bei atsiranda informacijos, fizinių ir pažinimo elementų sąsajos. Tačiau, Kaldor 

(2012) ir  Marsili (2019) nurodo, kad hibridinio karo koncepcija nėra nauja. Autoriai pažymi, kad 

hibridinis karas yra įvairių technikų, metodų, technologijų puokštė, taktika, procedūros ir priemonės 

politiniam ar kariniam tikslui pasiekti – kaip tai buvo dažnai naudojama anksčiau (Marsili, 2019). Taigi 

autorius išskiria, kad naujų elementų atsiradimas praplečia karo sampratą.  Tačiau tokiame kare 

svarbiausia karinės jėgos ir kitų kare naudojamų priemonių lygiavertiškumas. Marsili (2019) pažymi, 

kad tai kas yra laikoma karu, yra karinė jėga, tuo tarpu visos kitos naudojamos priemonės negali būti 

prilyginamos karui, nes nepasiekia tiesioginio niokojimo ar naikinimo rezultato, kas iš esmės yra 

svarbiausias karo tikslas. Karo prigimtis nesikeičia ir negali keistis. Jei karo prigimtis keistųsi, tai nebūtų 
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karas (Gray C. S., 2005). Visos svarbiausios savybės apibrėžiančios karą leidžia suprasti, kad karas 

keičiantis amžiams yra tas pats reiškinys. Kad ir kokia gili būtų karinė transformacija, kurią galima 

identifikuoti istorijoje, Gray (2005)  pažymi, kad turime koncentruotis į karo sąvoką, kurios negalima iš 

naujo apibrėžti. Kintantis karo pobūdis skatina tikėtis drastiškų ir sisteminių pasikeitimų, tačiau karo 

samprata nesikeičia. Clausewitz karo teorijos supratimas yra daug svarbesnis siekiant suprasti karą, nei 

naujausių karinių galimybių, kurias įgalina technologiniai, organizaciniai ir doktrininiai pokyčiai, 

suvokimas (Satkiewicz, 2021). Tačiau, kad ir kokia svarbi būtų Clausewitz karo teorija, technologinė 

raida atveria naujas kariavimo galimybes.  

Klasikinis karo apibrėžimas laikomas labiausiai nusistovėjusia ir įprasta konflikto tarp valstybių 

forma. Pagrindinis įprastinio karo tikslas yra nugalėti priešo pajėgas, tuo pačiu užtikrinant minimalius 

nuostolius sau. Karas tai, kai naudojama tiesioginė karinė konfrontacija, siekiant nugalėti priešo 

ginkluotąsias pajėgas, sunaikinti priešo gebėjimus kariauti arba užgrobti ar išlaikyti teritoriją, siekiant 

priversti pakeisti priešininko vyriausybę ar politiką (Clausewitz, 1832). Įprastų karinių operacijų tikslas 

paprastai yra priešininko ginkluotosios pajėgos, kurių tikslas yra paveikti priešo vyriausybę. Pagrindinis 

karinis tikslas vykdant įprastines karines operacijas yra kuo labiau sumažinti civilių kišimąsi (Department 

of the Army, 2008).  

Dėl nuolatinės karo raidos nekonvencinio karo apibrėžimas buvo kuriamas ilgą laiką. Iš pradžių 

nekonvencinės operacijos buvo laikomos partizaninėmis ir slaptosiomis operacijomis už priešo linijų. 

Laikui bėgant nekonvencinio karo apibrėžimas išsivystė, įtraukdamas būtinus pakeitimus, pagrįstus 

besikeičiančiomis technologijomis bei tobulėjančia karo technika. Holsti (1996) pažymi, kad: karai 

skiriasi dalyvių tipais, jų baudžiamojo persekiojimo modeliais ir tikslais. Savo knygoje Holsti (1996) 

nurodo, kad jei bent vienas iš šių elementų pasikeičia, pasikeičia ir karas. Clausewitz (1832) savo darbe 

pabrėžė atskirtį tarp karių ir civilių. Anksčiau buvo manoma, kad kare gali dalyvauti tik karinis 

personalas, tačiau civilių įtraukimas į karą, keičia karą dėl atsiradusių naujų dalyvių (Holsti, 1996).  

Tačiau Gray (1997) dėl naujų karo elementų atsiradimo siūlo naujas karo kategorijas. Tokiems 

karams būdingas kompiuterinių ginklų technologijų ir ypač dirbtinio intelekto naudojimas tarp vienos ar 

kelių kariaujančių šalių. Gray (1997) pažymi, kad: „šiai naujai karų klasei buvo priklijuota daug etikečių, 

pradedant nuolatinis karas, techno-karas, kibernetinis karas, hiperrealus karas, informacinis karas, 

trečiosios bangos karas“ (Gray C. H., 1997). Nors autorius tvirtina, kad kiekviena iš šių karo sąvokų turi 

pasiūlyti kažką naujo karo sampratoje, tačiau nepaaiškina esminio karo pasikeitimo. Autorius lieka prie 

postmodernistinio karo sąvokos argumentuodamas tuo, kad karo kultūra ir logika stipriai pasikeitė, o 

informacija yra vienas svarbiausių elementų kare. Remdamasis Persų įlankos karo pavyzdžiu, kuriame 
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buvo pradėtos naudoti informacinės operacijos, Gray (1997) teigia, kad būtent tai padėjo įgauti 

pranašumą priešo atžvilgiu. Taip pat teigia ir Rice (1988) analizuodamas Vietnamo karą, kuris prisidėjo 

prie naujo karo tipo atsiradimo. Tačiau autorius nekalba apie technologinę pažangą ar naujo tipo ginklus. 

Savo darbe autorius kalba apie užsitęsusius, nekonvencinius ir tarpvalstybinius karus. Autorius pabrėžia, 

kad tokie karai buvo vadinami partizaniniais karas. Kai pagrindinė kova vyksta priešui apie ją nieko 

nežinant, o sukurtos palankios sąlygos leidžia keisti gebėjimą kovoti ir manevruoti, kai tuo tarpu priešas 

kovoja įprastinį karą (Rice, 1988). Remdamasis partizaniniu karu ir pasikeitusiu kovos būdu Rice (1988)  

išskiria naują karo sąvoką „trečios rūšies karai“. Kurių pagrindinis elementas yra ne karinė jėga, o 

papildomos priemonės padedančios kitokiais metodais siekti pergalės kare (Rice, 1988).  

Apibendrinant poskyrį verta atkreipti dėmesį, kad nėra vieno apibrėžimo kas yra karas. Karo 

samprata skiriasi atsižvelgiant į geopolitinę, karinę, ekonominę bei technologinę situaciją. Klasikiniai 

teoretikai teigia, kad karas yra dvikova tarp dviejų priešiškų pusių siekiant sunaikinti priešą, o visa kita 

yra tik naujos karo priemonės. Tačiau yra tokių akademikų, kurie teigia, kad karas pasikeitė dėl valstybės 

ir technologijų raidos, dėl šios priežasties keičiasi karo tikslai, priemonės, metodai ir dalyviai. Nors 

akivaizdu, kad karo modeliai keičiasi laiku ir erdvėje, nėra aišku, kad pats karas pasikeitė iš esmės ir tapo 

aiškinamas kitaip atsižvelgiant į teorinius argumentus pasaulio politikoje, kaip teigia daugelis naujojo 

karo teoretikų. Literatūros analizė rodo, kad daugelis naujųjų karų yra tiesiog įvairių senųjų karų 

susijungimas ir priskyrimas naujai kategorijai. Tačiau svarbu pabrėžti, kad kariavimo metodai, 

priemonės, tikslai ir dalyviai pasikeitė.   

1.2. Strateginė komunikacija – karo elementas 

Ankstesniame skyriuje atlikta literatūros analizė parodė, kad karas iš esmės nepasikeitė, pasikeitė tik 

priemonės, metodai, tikslai ir dalyviai. Naujos priemonės ir metodai apima ne tik naujas technologijas ar 

šiuolaikinius ginklus, bet ir informaciją (Matt Bishop ir Emily Goldman, 2010). Kaip pabrėžia Bishop ir 

Goldman  (2010) savo darbe informacijos amžių unikalumą daro tai, kad informacija, kaip karas, tapo 

tokia pat svarbi, kaip ir informacija kare. „Informacija yra ne tik priemonė padidinti mirtinų technologijų 

veiksmingumą, kaip dažnai pasitaikydavo praeityje, bet ir atveria nemirtinų išpuolių, galinčių padaryti 

priešą neveiksniu ir nugalėtu“. (Matt Bishop ir Emily Goldman, 2010). Taigi informacija tampa vienu iš 

šiuolaikinio karo elementų. Informacinis karas apima atakų seką ir koordinavimą, siekiant žemesnės eilės 

techninių arba kibernetinių tikslų, kurie yra platesnės kampanijos, skirtos aukštesnio laipsnio politiniams, 

materialiniams ir (arba) simboliniams tikslams pasiekti, dalis. Norint suprasti, kaip įvairių tipų techniniai 

tikslai gali prisidėti prie aukštesnio lygio strateginių tikslų pasiekimo, reikia suprasti iš kur atsiranda 

informacija politiniams ir kariniams tikslams pasiekti. Tik tada informacinės atakos metodai gali būti 



16 

 

veiksmingai naudojami siekiant strategijos. O strateginės koncepcijos, tokios kaip atgrasymas ir 

eskalavimas, gali prisitaikyti prie naujų informacinio karo teikiamų netikėtumų. Dėl įprastinių ir 

nereguliarių pajėgumų operacinio susiliejimo atsiranda mišrus kovos pobūdis, kas lemia skirtingų iššūkių 

susiliejimą į hibridinius karus apie kurios rašė Marsili (2019). Tatham ir Le Page (2014) strateginę 

komunikaciją išskiria, kaip vieną pagrindinių hibridinio karo elementų. Strateginės komunikacijos 

apibrėžime svarbūs du žodžiai: strategija ir komunikacija. Pirmiausia tai strateginė, planuota, 

koordinuota, o ne atsitiktinė ar netyčinė komunikacija. Akademinėje literatūroje komunikacijos sąvoka 

aiškinama plačiai, tačiau komunikacijos tyrimuose vyrauja du pagrindiniai komunikacijos modeliai, 

kurie abu labai svarbūs apibrėžiant strateginę komunikaciją (Kirk Hallahan, Derina Holtzhausen , Betteke 

van Ruler ir Dejan Verčič , 2007). Pirmasis modelis vadinamas perdavimo modeliu, kuriame 

bendravimas suvokiamas kaip vienpusė informacijos sklaida. Šis modelis sukurtus Shannon ir Weaver 

(1949) koncentruojasi į signalų perdavimą kanalu su ribotu grįžtamojo ryšio pajėgumu. Tačiau šis 

modelis buvo kritikuojamas dėl per didelės orientacijos į siuntėją ir neįvertinimą gavėjo vaidmenį 

procese. Tuo tarpu antrasis komunikacijos modelis yra interaktyvus. Modelis nusako, kad komunikacija 

apima prasmės kūrimą ir keitimąsi informacija tarp dviejų dalyvių. Šis modelis parodė, kad komunikaciją 

svarbu vertinti kaip veiksmą ir reakciją. Bauer (1964) pabrėžė auditorijos, kaip aktyvių informacijos 

perdirbėjų, vaidmenį. Tai strateginė komunikacija suprantama kaip: „politinio veikėjo žodžių, vaizdų, 

veiksmų ir politikos derinimas, siekiant pakeisti tikslinės auditorijos požiūrį ir (arba) elgesį“ (Althuis, 

2021).  

Strateginė komunikacija yra svarbus elementas remiant karines operacijas ir nacionalinius interesus. 

Tai vienas iš įrankių, kuris gali padėti formuoti mūšio lauką ruošiantis karui, karo eigoje, bei po karo. 

Skirtinguose lygiuose suderinta informacija, kaip pažymi Corman, Trethewey ir Goodall (2007) yra 

būtina ruošiantis karui su priešu, taip pat ir karo metu, kai priešas naudojasi netradicinėmis ir 

asimetriškomis karo priemonėmis. Strateginė komunikacija gali būti masinės įtakos ginklas, užtikrinantis 

sąjungininkus, motyvuojantis savus ir atgrasantis priešą (Steven R. Corman, Angela Trethewey & Bud 

Goodall , 2007). Strateginę komunikaciją galimą vertinti, kaip suvokimo strategiją (Althuis, 2021). Tai 

informacijos, idėjų ir veiksmų dalinimasis, siekiant suderinti pagrindinių auditorijų suvokimą su mūsų 

politikos tikslais (Steven R. Corman, Angela Trethewey & Bud Goodall , 2007). Tai pasiekiama 

sinchroniškai skelbiant informaciją, idėjas ir veiksmus laike, naudojant įvairioms auditorijoms 

pritaikytas priemones ir turinį. Kaip pažymi Althuis (2021) komunikacija yra strateginė, kai 

komunikacijos veiklos sritis yra orientuota į kelias auditorijas, o ne į bendrą ar specifinę auditoriją. Taip 

pat strateginė komunikacija vyksta nuolat per tam tikrą laiką, o nėra tik atskiros komunikacijos žinutės 
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vienu momentu. Tačiau svarbiausia, kad strateginė komunikacija yra pritaikyta auditorijai t.y gavėjui, o 

ne siuntėjui ir kai žodžiai ir veiksmai skiriami siekiant politikos tikslų (Althuis, 2021). 

Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės strateginės komunikacijos pagrinduose strateginė 

komunikacija reiškia: „(a) žodžių ir poelgių sinchronizavimą ir tai, kaip juos suvoks pasirinkta auditorija, 

taip pat (b) programas ir veiklą, kuriomis sąmoningai siekiama bendrauti ir sudominti numatytą 

auditoriją. ” (The White House, 2010).  Analizuojant strateginę komunikaciją iš karinės perspektyvos 

reikėtų atsižvelgti į karine jėga galingiausios pasaulio valstybės JAV strateginės komunikacijos 

apibrėžimą jog: „Strateginė komunikacija yra sutelkta į JAV valdžios pastangas suprasti ir paveikti 

tikslines auditorijas kurti, stiprinti ir apsaugoti pastangas tinkamas JAV valdžios interesams, politikos 

pažangai bei vykdyti koordinuotus planus, programas, temas, žinutes ir produktus sinchronizuotus su 

nacionalinės galios instrumentais ir veiksmais“ (Defense Science Board, 2004). Tokio tipo strateginė 

komunikacija perduoda net tik žinutę tikslinei auditorijai, bet siekia suprasti tikslinę auditoriją ir 

atitinkamai ją paveikti. Tokio tipo strateginė komunikacija atitinka Bauer (1964) aprašytą komunikacijos 

modelį, kuriame dalyvauja tiek siuntėjas tiek gavėjas. Įvairūs strateginės komunikacijos apibrėžimai jau 

ne vienerius metus naudojami skirtingų institucijų, tarp jų ir Šiaurės Atlanto sutarties dokumentuose 

(toliau tekste ang. trumpinys NATO).  

Terminas strateginė komunikacija NATO doktrinose ir dokumentuose naudojamas palyginus 

neseniai. Per daugiau nei 20 metų NATO doktrinose ir struktūrose strateginė komunikacija įgavo svarbią 

reikšmę. Tačiau natūralu, kad strateginės komunikacijos naudojimas ir supratimas valstybėse yra 

skirtingas. Analizuojant literatūrą kelis kartus buvo išskirta informacijos svarba kare. Tačiau kare 

informacija galima dalintis skirtingais būdais. Strateginė komunikacija yra skėtinė sąvoka į kurią pagal 

Tatham ir Le Page (2014) įeina skirtingos informacijos sklaidos priemones, kurias geriausiai apibrėžia 

NATO:  „<..>komunikacijos veiklos ir pajėgumų panaudojimas – viešoji diplomatija, viešieji reikalai, 

kariniai viešieji reikalai, informacinės operacijos (IO) ir psichologinės operacijos (PSYOPS)“ (NATO, 

2009). Skirtingi strateginės komunikacijos elementai leidžia pasiekti skirtingus tikslus bei skirtingas 

tikslines auditorijas. Viešoji diplomatija apima civilių informavimą ir supratimo didinimą apie politiką, 

operacijas ir veiklas siekiant didinti paramą draugiškoms pajėgoms. Viešieji ryšiai yra atsakingi už civilių 

pasiekiamumą per skirtingus socialinius kanalus laiku reaguojant ir aktyviai informuojant visuomenę 

apie politiką, operacijas ir veiklą. Kariniai viešieji ryšiai apima karinių tikslų ir uždavinių platinimą su 

tikslu informuoti visuomenė apie karinius tikslus, bei didinti visuomenės supratimą apie karinius 

aspektus. Informacinės operacijos apima karines konsultacijas ir karinės informacinės veiklos 

koordinavimą su tikslu sukurti pageidaujamą poveikį priešininkų šalių valiai, supratimui ir elgesiui. O 
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psichologinės operacijos tai suplanuota psichologinė veikla, naudojant komunikacijos metodus ir 

priemones, nukreiptas į patvirtintą tikslinę auditoriją, su tikslu paveikti suvokimą, požiūrį ir elgesį, kuris 

padėtų pasiekti politinius ir karinius tikslus (NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 

2022).  

Atlikus teorinę strateginės komunikacijos analizę galima daryti išvadą, kad strateginė komunikacija 

labiau suprantama ne, kaip komunikacijos elementas, bet, kaip mąstymo būdas kuriant savo politiką. 

Strateginė komunikacija koncentruojamasi ne į vienkartines, trumpalaikes vienos dimensijos problemas, 

o apima ilgalaikius, kompleksinius sprendimus ir veiksmingus būdus, kaip daryti įtaką svarbiems 

diskursams sudėtingoje ir dinamiškoje aplinkoje.  

1.3. Informacinis karas- strateginės komunikacijos dalis 

Informacinių technologijų pažanga visose srityse reikšmingai pasikeitė, pakeičiant ne tik kasdienines 

gyvenimo rutinas, bet ir kariavimo principus. Kartu su technologijų pažanga atsirado ir nauji nacionalinio 

saugumo iššūkiai, kurie turėjo įtakos karo sampratos diskusijai. Pasak NATO ir JAV gynybos 

departamento, informacinės operacijos apibrėžiamos kaip „integruotas su informacija susijusių 

pajėgumų panaudojimas karinių operacijų metu kartu su kitomis operacijų kryptimis, siekiant paveikti, 

sutrikdyti, sugadinti ar uzurpuoti sprendimų priėmimą, priešininkus ir galimus priešininkus, saugant 

savuosius“ (Joint Chief of Staff, 2014). Tai koordinuota karinė veikla informacinėje aplinkoje, turinti 

konkrečiai apibrėžtus tikslus. Tokios operacijos naudojamos tiek kaip puolamosios, tiek kaip gynybinės 

priemonės, nukreiptos į priešą siekiant jam daryti įtaką bei manipuliuoti informacija. Informacinės 

operacijos apima priemones skirtas apsaugoti pačios šalies sprendimų priėmimo procesus, informaciją ir 

informacines sistemas (Vejvodová, 2019). Informacinėmis operacijomis galima paveikti tris informacinės 

aplinkos dimensijas: informacinę, fizinę bei psichologinę. Informacinėje dimensijoje informacinės 

operacijos naudojamos informacijos rinkimui, apdorojimui, saugojimui bei platinimui. Taip galima 

daryti įtaką informacijos turiniui ir srautui. Kognityvinėje dimensijoje informacinės operacijos daro įtaką 

žmonėms, kurie perduoda, gauna, bei reaguoja į informaciją. Psichologinė dimensija tai žmonių protas, 

įsitikinimai, normos, vertybės, motyvacija, ideologija ar išsilavinimas. Šių veiksnių sujungimas į 

operacijas sukuria palankias sąlygas siekiant daryti įtaka sprendimus priimantiems asmenims 

(Hutchinson, 2006). Kaip savo darbe teigia Hutchinson (2006) informacinis karas apima įtakos operacijas 

kurios yra psichologinės operacijos, karinė apgaulė, operacijų saugumas, kontržvalgyba, viešieji ryšiai ir 

kontrpropaganda. Visa ši veikla turi vieną tikslą: „paveikti priešo protą ir elgesį kaltininkui naudingais 

būdais“ (Hutchinson, 2006).  
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Informacinis karas naudojamas siekiant sukurti sau palankias sąlygas arba sutrukdyti priešui pasiekti 

norimą rezultatą (Cyrulik, 1999). Tai daroma per informacinę erdvę, kurioje galima interpretuoti fizines, 

informacines ir psichologines dimensijas. Kadangi pagrindinis informacinio karo tikslas yra remti 

karines operacijas informacinėje aplinkoje, visos trys informacinės aplinkos dimensijos yra paliečiamos 

ir išnaudojamos. Kaip pažymi Hutchison (2006) taip sukuriamas informacijos pranašumas ir įtaką 

darantis poveikis, atsižvelgiant į veiklos pobūdį, aplinką ir tikslinę auditoriją. Informacinis karas – tai 

visuma veiklų, nukreiptų į informacinėje aplinkoje integruotą, sinchronizuotą ir koordinuotą 

informacinių galimybių taikymą, sukuriantį pageidaujamą poveikį tikslinės auditorijos valiai, supratimui 

ir gebėjimams (Hutchinson, 2006). Informacinio karo galimybės skirstomos į dvi grupes, priklausomai 

nuo jų įtakos matmenų: techninės galimybės bei kognityviniai gebėjimai. Techninės galimybės sutelktos 

į informacijos valdymo procesus, būtent informacijos rinkimą, saugojimą, apdorojimą ir perdavimą. 

Priešingai, kognityviniai gebėjimai orientuojasi į informacijos turinį, naudojant įvairius tarpininkavimo 

įrankius ir metodus ir tiesiogiai nukreipta į sąmoningą žmonių veiklą su iš anksto sukurtais pranešimais 

(Theohary, 2018). Theohary (2018) savo darbe apie informacinės operacijas aiškina, kad informacines 

operacijos suprantamos, kaip informacijos naudojimas ir valdymas siekiant konkurencinio pranašumo, 

įskaitant puolimo ir gynybos pastangas.. Visais atvejais siekiama paveikti viešąją nuomonę ar priversti 

sprendimus priimančius asmenis imtis tam tikrų veiksmų. Informacinių operacijų tikslas yra žmogaus 

pažinimas (Theohary, 2018). Taigi informacinės operacijos gali keisti galios pusiausvyrą (Theohary, 

2018) 

Kaip teigia Kennan „reikia panaudoti visas priemones pagal tautos komandą, net ir karo metu, 

siekiant savo nacionalinių tikslų. „Tokios operacijos yra atviros ir slaptos. Jos svyruoja nuo tokių atvirų 

veiksmų, kaip politinės sąjungos, ekonominės priemonės ir „baltoji“ propaganda, iki tokių slaptų 

operacijų, kaip slapta „draugiškų“ užsienio elementų parama, „juodasis“ psichologinis karas ir net 

pogrindžio pasipriešinimo priešiškose valstybėse skatinimas“ (Kennan, 1948). Išanalizavus Kennan 

(1948) darbą galima daryti išvadą, kad informacinės operacijos yra įtakos operacijos išnaudojant 

informaciją su tikslu daryti įtaką viešajai nuomonei, politiniams ir kariniams lyderiams priimant 

sprendimus. Tai informaciją paverčia nepaprasta vertybe, kuri turi įtakos nacionalinio saugumo klausimų 

sprendimui, o tas kuris valdo informaciją ir moka ja pasinaudoti, turi ir galią kitos valstybės atžvilgiu 

(Martišius, 2010). Dėl savo metodų ir priemonių informacinės operacijos dažnai maišomos su strategine 

komunikacija (Vejvodová, 2019). Literatūros analizė rodo daugybę panašumų tarp informacinių 

operacijų ir strateginės komunikacijos, vienas iš jų yra įtaka tikslinėms auditorijoms su tikslu paveikti 

suvokimą, požiūrį, bei gebėjimus. Ir nors šie du terminai atrodo panašūs tarp jų yra skirtumų. Strateginė 
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komunikacija yra skatinama iš politinio, strateginio lygmens, o pasiekiamumas ir auditorija yra globalūs 

ir veikia tik informacinės aplinkos pažinimo dimensijoje (Hutchinson, 2006). Priešingai, informacinės 

operacijos yra valdomos operatyviniu, kariniu lygmeniu, turi aiškiai apibrėžtą veiksmų sritį ir auditoriją 

ir veikia visose trijose informacinės aplinkos dimensijose. Taigi strateginė komunikacija yra platesnė 

sąvoka, kuriai yra pavaldžios informacinės operacijos.  

Nauji karo elementai, tokie kaip informacinės operacijos keičia klasikinį karą nauju, kurį galima vadinti 

įvairiai: „informacijos karas, tikslinių smūgių karas, kibernetinis karas. Tokį paradigminį pokytį lemia 

keletas faktorių: tobulėjanti karo technologija, ypač tai, kas susiję su informacijos revoliucija; naujų 

technologijų dėka mažėjanti masinė armija” (Maliukevičius, 2004). Kaip pažymi Maliukevičius (2016) 

klasikinis karas koncentravosi į masinį griovimą ir naikinimą, tuo tarpu informacinės operacijos 

koncentruojasi į tikslinį griovimą. Autorius kalba ne apie tikslinį pajėgų naikinimą, bet žmonių įsitikinimų, 

supratimo ir priešiško elgesio naikinimą, taip kuriant palankias sau karo sąlygas (Marian Necula ir Răzvan 

Irimia, 2016).  

1.4. Psichologinės operacijos – informacinių operacijų metodas 

Literatūros analizė ankstesniuose poskyriuose atskleidė, kad istoriškai didelė dalis karo analitikų 

ir mokslininkų  kalbėjo ne tik apie fizinę karo plotmę, bet ir apie politines, ekonomines bei psichologines 

(taip pat žinomas, kaip moralines) karines operacijas. Tzu rašė (2019), kad priešo suvaldymas be kovos 

yra aukščiausias karo meistriškumas. Mokėjimas manipuliuoti informacija ir apgaulės naudojimas 

padeda nugalėti priešą neįsitraukiant į karo veiksmus ir sumažina nuostolius (Tzu, 2019). R. Clow (2008) 

aiškina, kad šiuolaikinių psichologinių operacijų aspektai buvo žinomi daugeliu kitų pavadinimų tokių 

kaip: psichologinis karas, politinis karas, „širdis ir protus“ ir net propagandą. Sun Tzu psichologines 

operacijas laikė karo menu ir priemone laimėti karą, tuo tarpu Clow (2008) rašė, kad psichologinių 

operacijų efektyvumas nebuvo nuoseklus. Tačiau pripažįsta, kad „<..> šiuolaikinėmis sąlygomis 

skirtingą sėkmę lėmė tai, kad taktiniai vadai nesuprato šio pajėgumo“ (Clow, 2008). Goldstein ir Findley 

(1996) nagrinėjo psichologinių operacijų naudojimą Antrojo pasaulinio karo metu, Vietnamo karo metu 

bei Korėjos kare. Autoriai pažymi, kad šiuose karuose išmoktos pamokos davė pagrindą psichologines 

operacijas įtraukti į nacionalinės galios ir konflikto psichologines dimensijas, kadangi  apima įvairius 

elementus ir metodus, skirtingiems tikslams pasiekti (Goldstein, Frank L. ir F. Findley, 1996). 

Psichologinės operacijos apima tiek karinius tiek nekarinius elementus taikos ir karo metu, su tikslu remti 

tautą, politiką ir nacionalinius interesus. Psichologinės operacijos apima tris skirtingus lygius: strateginį, 

operacinį ir taktinį (Goldstein, Frank L. ir F. Findley, 1996). Kaip savo knygoje teigia Goldstein ir 

Findley (1996) tinkamai naudojamos psichologinės operacijos mažina priešo kariuomenės moralę ir 
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kovos efektyvumą bei sukelia nesutarimus ir nepasitenkinimą jų gretose. Taip pat psichologinės 

operacijos gali skatinti civilių gyventojų pasipriešinimą priešiškam režimui arba būti naudojamos 

siekiant sustiprinti teisėtos vyriausybės įvaizdį (Goldstein, Frank L. ir F. Findley, 1996). Galutinis 

PSYOPS tikslas yra „įtikinti priešiškasis, draugiškas ir neutralias tikslines auditorijas ir pajėgas imtis 

veiksmų, palankių sau ir sąjungininkams“ (Goldstein, Frank L. ir F. Findley, 1996). Išplečiant 

psichologinių operacijų apibrėžimą, Schleifer (2014) teigia, kad: strateginiame lygmenyje psichologinės 

operacijos veikia santykiuose tarp valstybės ir likusio pasaulio, operatyviniame lygmenyje PSOPS 

naudojamos veiksmo lauke ir taktiniu lygmeniu susidūrus su tiesioginėmis priešo pajėgomis. 

Analizuojant karų istoriją galima rasti ne vieną pavyzdį, kaip psichologinės operacijos buvo naudojamos 

karuose siekiant paveikti priešų grupes ir lyderius. Siekdamos daryti įtaką valstybės demonstravo jėgą 

(didesnius karinius pajėgumus nei yra iš tikrųjų) naudojo priedangą ir apgaulės technikas. Tačiau 

technologinė pažanga šiais laikas leidžia psichologines operacijas stiprinti plečiant masinės 

komunikacijos galimybes (Marian Necula ir Răzvan Irimia, 2016). Išnaudojant šiuolaikines 

komunikacijos priemones kare galima  pasinaudoti jėgos daugikliu, tiesiogiai priešui pranešant apie savo 

karinių pajėgumų dydį. Lygiai taip pat technologines priemones galima išnaudoti priešams tiesiogiai 

pranešant apie pasidavimo sąlygas, saugius pabėgėlių kelius, taip pat sabotažo bei kitiems pranešimams. 

Tačiau svarbus psichologinių operacijų elementas – žinutės siuntėjo patikimumas. Kuo šaltinis 

patikimesnis, tuo labiau tikslinė auditorija pasiduos įtakai (Jeffrey B. Jones & Michael P. Mathews, 

1995). Tačiau, psichologinės operacijos perduoda informaciją ne tik tikslinėms auditorijoms, bet ir 

užsienio žvalgybos sistemoms. Dėl šios priežasties PSYOPS produktai yra derinami su atgrasymo 

strategija, siekiant užtikrinti, kad  PSYOPS sustiprintų atgrasymo tikslus. Tam tikslui pasiekti dažnai 

naudojama propaganda.  

Savo knygoje Jowwet ir O‘Donnel (2018) tyrė propagandos istoriją bei skirtumus tarp 

propagandos ir įtikinėjimo. Savo knygoje autoriai išskiria 10 pagrindinių elementų, kuriais galima 

analizuoti propagandą: propagandinės kampanijos ideologija ir tikslas, kontekstas, kuriame vyksta 

propaganda, propagandisto tapatybė, propagandinės organizacijos struktūra, tikslinė auditorija, 

žiniasklaidos panaudojimo būdai, specialūs metodai, skirti maksimaliai padidinti efektą, auditorijos 

reakcija į įvairias technikas, kontra-propaganda, jei yra ir propagandos efektai ir įvertinimas (Garth S. 

Jowett & Victoria O'Donnell, 2018). Remiantis šiais elementais galima identifikuoti informacijos šaltinį, 

turinį, tikslinę auditorija, platinimo metodą bei pasiektą efektą. NATO propagandos analizei naudoja 

„SCAME“ formą. Analizė leidžia išsiaiškinti propagandos šaltinį, autorių, naratyvą, nuotaiką, ketinimus, 

tikslinę auditoriją, platinimo būdą bei efektą (NATO, 2009). Tai yra platesnė, nei Jowwet ir O‘Donnel 
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(2018) propagandos vertinimo forma, kuria remiantis galima vadui teikti pasiūlymus planuojant karines 

operacijas.   

Psichologinės operacijos skiriasi priklausomai nuo to kokias operacijas remia. Tačiau tiesa ir 

melas naudojama operacijose turi būti atskirta, taip pat, kaip ir atvirosios ir slaptosios PSYOPS 

(Schleifer, 2014). Psichologinės operacijos paremtos propaganda gali būti baltosios, pilkosios ir 

juodosios (melagingos), o tai remiasi vienu svarbiausių propagandos patikimumo rodiklių - propagandos 

šaltiniu (Garth S. Jowett & Victoria O'Donnell, 2018). Schleifer (2014) pažymi, kad atviros PSYOPS yra 

kuriamos vyriausybės, ir vyriausybė už jas prisiima atsakomybę. Tačiau atviros PSYOPS, priklausomai 

nuo sąlygų ar taktinių sumetimų gali būti platinamos slaptomis priemonėmis. Tokia operacijos gali būti 

tiesa arba kaldinimas (Schleifer, 2014). Melas atvirose PSYOPS nenaudojamas dėl patikimumo 

stiprinimo, dėl šios priežastie jos vadinamos baltosiomis (Garth S. Jowett & Victoria O'Donnell, 2018). 

Pilkosios PSYOPS platina informaciją, kurios šaltinis nėra nustatytas (Macdonald, 2007). Tokios 

operacijos taip pat gali būti teisinga arba klaidinanti informacija. Tačiau juodosios PSYOPS dažniausiai 

naudoja melą. Tokia slapta ir nepatvirtinta informacija siekiama pakenkti baltojo (tiesos) šaltinio 

patikimumui (Macdonald, 2007). Goldstein ir Findley (1996) pabrėžia, kad PSYOPS patemtos melu 

greitai tampa neefektyviomis, nebent visuomenė ypač jautriai priima gandus, manipuliavimą ir faktų 

iškraipymą. Schleifer (2014) tai pat pažymi propagandos šaltinio svarbą ir pastarojo įtaką efektyvumui.  

Įtaka daroma žmonių suvokimui, požiūriui ir elgesiui remiantis tiesa pasiekia geresnį rezultatą nei tai, 

kas sukurta remiantis melu (Schleifer, 2014). Tačiau, kaip analizuodami psichologines operacija teigia 

Necula ir Irimia (2016) jei PSYOPS yra gerai paruoštos ir atliktos, jos gali laimėti mūšius neiššaudamos 

nė vieno šūvio. Gerai paruoštas PSYOPS pasiekia maksimalų savo potencialą. Bet jei psichologinės 

operacijos nėra gerai apruoštos ir atliktos, o dalyvaujančios tarnybos daro klaidų, psichologinės 

operacijos negalės suvaidinti pagrindinio vaidmens ir karinė konfrontacija bus ilgesnė ir sukels daugiau 

aukų iš abiejų pusių (Marian Necula ir Răzvan Irimia, 2016). Clow (2008) pabrėžė, kad  fizinis veiksmas 

yra tiksliausias karo atvaizdas, kai jis yra paimamas plačiausia prasme, tačiau karas apima ir kitas 

politines, ekonomines ir psichologines plotmes.  

Dabartinė informacinė aplinka yra susiskaidžiusi ir decentralizuota. Dėl šios priežasties didėja 

politinių, ekonominių bei tautinių aspektų svarba, kuri skatina naujų, sudėtingų hibridinio karo tipų 

atsiradimą (Murat Caliskan & Michel Liégeois, 2021). Korėjos, Vietnamo, Afganistano karo išmoktos 

pamokos rodo, kad visos valstybės naudoja psichologines operacijas siekiant karinių tikslų (Goldstein, 

Frank L. ir F. Findley, 1996). Tačiau atsižvelgiant į tai, kaip per daugybę metų pasikeitė psichologinės 

operacijos ir jų panaudojimo galimybės dėl technologinės pažangos, nebuvo didesnio istorinio poreikio 
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nei dabar, suprasti, kaip psichologinės operacijos keičia šiuolaikinį karą. Tačiau PSYOPS ir strateginės 

komunikacijos sąvokos dažnai yra painiojamos. Nors psichologinės operacijos sutampa su strateginės 

komunikacijos koncepcija, nes abi akcentuoja pagrindinį naratyvą, tačiau priešingai nei strateginė 

komunikacija, vykdant PSYOPS gali būti naudojama dezinformacija, juodoji propaganda bei 

manipuliacija tiksline auditorija. Kaip teigia Lamb (2005), PSYOPS gali peržengti strateginės 

komunikacijos principų rėmus ir naudoti nešvarias priemones, kad paveiktų tikslinę auditoriją. NATO 

doktrina pabrėžia, kad reikia vengti apgaulės, dezinformacijos ir propagandos, kaip priemonių, kurios 

turi būti naudojamos operacijų metu. Šioje vietoje galima matyti skirtingą psichologinių operacijų 

suvokimą. Schleifer (2014) tarp psichologinių operacijų ir propagandos deda lygybės ženklą, tuo tarpu 

NATO propagandą prilygina dezinformacijai (Sanchez, 2021). Tai remiama tuo, jog kruopščiai parengti 

pasakojimai gali būti veiksmingi tik tuo atveju, jei pranešimai yra patikimi ir nuoseklūs. O 

dezinformacijos naudojimas ir apgaulė teoriškai visiškai nepriklauso demokratijos taikos meto įrankių 

rinkiniui (Sanchez, 2021). Siekiant susiaurinti įtakos operacijų sąvoką, remiantis literatūros analize buvo 

sukurtas modelis rodantis, kaip savo tikslais ir metodais strateginė komunikacija, informacinis karas ir 

psichologinės operacijos siejasi tarpusavyje, tuo pačiu išskiriant pagrindinius šių sąvokų skirtumas 

(ž.pav.1). 

 

pav. 1 Strateginės komunikacijos, informacinių operacijų ir psichologinių operacijų sąsaja ir esminiai skirtumai. Modelis sukurtas 

autorės remiantis literatūros analize. 

Strateginė 
komunikacija

•Strateginė komunikacija reiškia: (a) žodžių ir poelgių sinchronizavimą ir tai, kaip juos suvoks 
pasirinkta auditorija, taip pat (b) programas ir veiklą, kurios sąmoningai siekiama bendrauti ir 
sudominti numatytą auditoriją, įskaitant tuos, kuriuos įgyvendina viešųjų reikalų, viešosios 
diplomatijos ir informacijos operacijų specialistai” (The White House, 2010)

•Skatinama iš politinio, strateginio lygmens, o pasiekiamumas ir auditorija yra globalūs ir 
veikia tik informacinės aplinkos pažinimo dimensijoje.

Informacinės 
Operacijos

•Informacinis karas (iš tikrųjų informacinės operacijos) nurodo „įtakos operacijas“ kaip vieną iš 
keturių pagrindinių informacinės aplinkos komponentų (tinklo karo operacijos, elektroninio 
karo operacijos ir integruotos valdymo operacijos. Įtakos operacijų komponentai yra 
psichologinės operacijos, karinė apgaulė, operacijų saugumas, kontržvalgyba, viešieji ryšiai ir 
kontrpropaganda. Visa ši veikla turi vieną tikslą: paveikti priešo protą ir elgesį kaltininkui 
naudingais būdais“ (Hutchinson, 2006). 

•Valdomos operaciniu kariniu lygmeniu, turi aiškiai apibrėžtą veiksmų sritį ir auditoriją ir 
veikia visose trijose informacinės aplinkos dimensijose.

Psichologinės 
operacijos

•Planuojamas visų formų komunikacijos/informacijos ir kitų psichologinių veiksmų, įskaitant
politinius, karinius, ekonominius ir ideologinius veiksmus, naudojimas, siekiant paveikti
priešiškų ir nepriešiškų grupių, tiek užsienio, tiek vietinių, nuomones, emocijas, požiūrį ir
elgesį. tokiu būdu, kuris padėtų siekti nacionalinių tikslų” (Narula, 2004).

•Valdomos strateginiu, operaciniu ir taktiniu, kariniu lygmeniu, turi aiškiai apibrėžtą 
veiksmų sritį ir auditoriją ir veikia psichologinėje informacinės aplinkos dimensijoje.
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Siekiant įgyvendinti 3 ir 4 darbo tikslus bei išsiaiškinti kaip psichologinės operacijos keičia 

šiuolaikinį karą, remiantis literatūros analize buvo sukurta PSYOPS produkto vertinimo forma 

apjungiant Jowwet ir O‘Donnel (2018) 10 vertinimo elementų su NATO „SCAME forma“. Sukurtas 

modelis leidžia psichologinių operacijų produktą vertinti pagal šaltinį (aktorių ir autorių), pagal turinį 

(tikslas, metodai, nuotaika, kontekstas ir ketinimai), pagal tikslinę auditoriją (pirminę ir antrinę) bei 

kanalą (platinimo metodas ir reakcija). Modelis leidžia išsiaiškinti šaltinio patikimumą, pagrindinį 

naratyvą ir įtakos objektą.  

Šaltinio elementai. 

a. Aktorius.  

b. Autorius.  

3. Propagandos tipas.  

Turinio elementai 

1. Tikslas  

2. Įtikinėjimo metodai  

3. Nuotaika  

4. Kontekstas  

5.Ketinimai  

Auditorija 

1. Pirminė TA  

a. TA nuomonė  

b. Pasirinkimo priežastis   

2. Antrinė TA  

a. TA nuomonė  

b. Pasirinkimo priežastis  

Media 

1. Platinimo metodas  

2. Reakcija  

3. Nuoroda  

Vertinimas 

1. Vertinimo metodas  

pav. 2   Propagandos vertinimo forma. (šaltinis: (Garth S. Jowett & Victoria O'Donnell, 2018) (Ministry of Defence, 2014). Papildyta 

autorės) 
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2. TYRIMO METODOLOGIJA 

Literatūros analizė atskleidė diskusiją tarp mokslininkų dėl karo sampratos pokyčio.  Kaldor (2012), 

Marsili (2022), Gray (2005), Clausewitz (1832) rašė, kad galima keisti karo pobūdį, nes keičiasi jo 

kontekstai, tačiau karo esmė nesikeičia. Holsti (1996) teigė, kad karai skiriasi karų dalyvių tipais, ir 

tikslais. Maliukevčius (2004) patvirtino šia idėją ir teigė, kad anksčiau kare dalyvavo tik karinis 

personalas, tačiau dabar kare dalyvauja ir civiliai. Rusijos sukeltas karas Europoje, būtent Ukrainoje, 

sulaukė daug dėmesio visame pasaulyje. Socialinėje erdvėje buvo diskutuojama apie karo strategijas, 

konvencinius veiksmus, koks tai karas ir kaip jis vyksta, naujausią karinę techniką naudojamą kare bei 

karo dalyvius. Tačiau kiek vėliau buvo pastebėtas ir psichologinis karo aspektas. Rusijos vykdomos 

psichologinės operacijos analizuojamos jau ne vienerius metus (EESC, 2017). Tačiau tai, kokias 

psichologines operacijas vykdė Ukraina, yra nauja. Šiandien PSYOPS yra tiesioginiai vaizdai iš mūšio 

lauko su žuvusiais priešo kariais, sunaikinta priešo technika, ar tiesioginis prezidento kreipimasis per 

socialinius tinklus į priešo visuomenę. Savo knygoje Fuller (1920) pranašavo, kad atsiras psichologinis 

karas. Galima teigti, kad autorius neklydo, šiandienis Rusijos-Ukrainos remiasi ne vien konvencine jėga, 

bet psichologiniais karo elementais. Šie nauji elementai pasirodė tiek pat svarbūs, kaip ir karinė galia 

Rusijos-Ukrainos kare. Dėl šios priežasties operacijos įgauną visiškai naują reikšmę šiuolaikiniame kare 

ir keičia šiuolaikinį karą.  

Pagrindinis mokslinio darbo tikslas yra išanalizuoti realiomis sąlygomis kuriamus ir platinamus 

PSYOPS produktus Rusijos-Ukrainos kare ir identifikuoti, kaip PSYOPS keičia šiuolaikinį karą. Tyrimo 

metodo pasirinkimui buvo atlikta mokslinės literatūros apie tyrimo metodologijas apžvalga. Ahmad ir kt. 

(2019) išskiria du pagrindinius tyrimo metodus (kokybinį ir kiekybinį). Ahmad ir kt. (2019) pažymi, kad 

kokybiniai tyrimai naudojami siekiant nuodugniai suprasti elgesį, patirtį, nuostatas, ketinimus ir motyvacijas, 

remiantis stebėjimu ir interpretavimu, siekiant išsiaiškinti, kaip mąstoma ir jaučiamasi, o kiekybiniu tyrimu 

gaunami skaitiniai duomenys ir pagrįsti faktai. Juo siekiama nustatyti priežasties ir pasekmės ryšį tarp dviejų 

kintamųjų naudojant matematinius ir statistinius metodus. Lune ir Berg (2017) pažymi, kad kokybinis tyrimas 

reiškia dalykų reikšmes, sąvokas, apibrėžimus, charakteristikas, metaforas, simbolius ir aprašymus. 

Priešingai, kiekybinis tyrimas susijęs su tiriamųjų objektų skaičiumi ir matavimais, tiriamo objekto mastais 

ir pasiskirstymais. Svarbu: kokio dydžio yra tiriamas objektas, kiek jų yra arba kokia tikimybė, kad su juo 

susidursime. Kaip išskiria Tidikis (2003) rinktis šį tyrimą reikia, kai tyrimas turi būti atliktas natūralioje 

aplinkoje su tikslu pažinti vykstančius procesus tikrovėje, o gautus rezultatus galima teoriškai 

išanalizuoti.  

Tidikis (2003) išskiria kokybinio tyrimo  privalumus ir trūkumus: 
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Kokybinio tyrimo privalumai Kokybinio tyrimo trūkumai 

nereikalauja didelių materialinių sąnaudų duomenų apdorojimo analizės sudėtingumas 

leidžia praplėsti tiriamą problemą, nagrinėti ją 

platesniu aspektu 

daug neapibrėžtumo 

leidžia matyti reiškinio vystymosi dinamiką didelės laiko ir intelektinės sąnaudos 

leidžia gauti įvairiapusę informaciją kontrolės stygius, pakartojimo sunkumai 

prisideda prie teorijos kūrimo pageidautinų rezultatų įtaka tyrimo duomenims 

išaiškina unikalius faktus ir juos demonstruoja patikimumo, patikrinimo sunkumai 

Šaltinis: Tidikis (2003), sudaryta autorės. 

Nors Lune ir Berg (2017) pažymi, kad kokybiniai ir kiekybiniai metodai suteikia skirtingus, vienas 

kitą papildančius rezultatus, tačiau šiame darbe buvo pasirinkta naudoti praktiškai labiausiai tinkantį 

kokybinį tyrimo metodą. Įvertinus kokybinio tyrimo privalumus ir trūkumus, buvo atsižvelgta į tai, kad 

kokybinis tyrimo metodas leidžia nagrinėti tiriamąją temą platesniu aspektu. Taip sprendimas buvo 

priimtas atsižvelgiant į šio tyrimo apimtį ir į tai, kad tyrimu siekiama atsakyti į klausimą kaip 

psichologinės operacijos keičia šiuolaikinį karą, kadangi kokybinis tyrimas suteikia įžvalgų ir supratimo 

apie psichologines operacijas ir jų įtaką šiuolaikiniam karui. 

Duomenų rinkimui ir analizei atlikti tyrimas buvo padalintas į du etapus, su skirtingais empirinio 

tyrimo metodais. Pirmasis etapas – realių PSYOPS produktų kuriamų Rusijos-Ukrainos karo metu turinio 

analizė. Pasak Tidikio (2003) kokybinė turinio analizė naudojama tuomet, kai turimi duomenys negali 

būti taikomi kiekybiniam tyrimo metodui. Kokybine turinio analize buvo siekiama sukurti sąsajas tarp 

Rusijos ir Ukrainos kare naudojamų psichologinių operacijų produktų bei šiuolaikinio karo pokyčio. 

Turinio analizės tikslas – išanalizuoti pagrindines tikslines auditorija, naudojamus naratyvus, platinimo 

metodus ir produktų efektyvumą t.y komentarų, pasidalinimų ir reakcijų skaičių, kurį gavo kiekvienas 

produktas bei pasiektus produktų rezultatus. Taip pat buvo vertinti ir tokie faktoriai kaip: produkto 

kuriama nuotaika bei ketinimas. Turinio analizės metu buvo analizuojami 5 Rusijos PSYOPS produktai 

ir 4 Ukrainos PSYOPS produktai, dėl mažos produktų imties ir siekiant įsigilinti į tai, kaip psichologinės 

operacijos keičia šiuolaikinį karą, empirinio tyrimo metu buvo taikomi kompleksiniai tyrimo metodai. 

Duomenis gautus iš turinio analizės buvo nuspręsta papildyti kokybiniu interviu su Lietuvos kariuomenės 

psichologinių operacijų specialistais. Kaip teigia Gaižauskaitė ir Valavičienė (2016) interviu metu 

gilinamasi į specialistų nuomonę, nuostatas bei patirtį, kuri gali būti pritaikoma analizuojant 

psichologinių operacijų produktus. Interviu padeda suprasti tiriamąjį objektą iš kito žmogaus 

perspektyvos. Taigi kokybinis interviu leido surinkti gilius, su kontekstu susietus, atvirus tyrimo dalyvių 
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atsakymus, išreiškiančius jų požiūrį, nuomonę, bei vertinimą. Tyrimui atlikti buvo paruoštas 

struktūruotas interviu su iš anksto apibrėžtais klausimais. Pasirinktas tyrimo metodas leidžia interpretuoti 

prasmes, kurias PSYOPS produktui suteikia tiriama valstybė, bei pasirinkti atskirus atvejus tyrimui atlikti 

t.y ne produktų serijos, o atskiro produkto socialinėje erdvėje tyrimą.  

Taigi kokybinis tyrimas buvo atliktas remiantis socialinėje erdvėje pasirodžiusių psichologinių 

operacijų produktų analize vertinant abiejų kariaujančių pusių PSYOPS produktus. Tyrimui išplėsti ir 

galimam subjektyvumui sumažinti papildomai buvo atliktas struktūruotas interviu su Lietuvos 

kariuomenės PSYOPS specialistais, kurių tikslas buvo įvertinti Rusijos-Ukrainos kare naudojamas 

psichologines operacijas ir kaip jos keičia šiuolaikinį karą. Kokybinio tyrimo tikslas dėmesį sutelkti į tai, 

kaip psichologinės operacijos naudojamos Rusijos-Ukrainos kare keičia šiuolaikinį karą.  

Nuo vasario 24 dienos iki kovo 25 dienos socialinėje erdvėje buvo vykdomas PSYOPS produktų 

stebėjimas. Tyrimui pasirinkti populiariausi internetiniai portalai: „Facebook“, „Instagram“ ir „TikTok“. 

Ukrainos PSYOPS produktai buvo stebimi oficialiuose Ukrainos puslapiuose: „Facebook“ – „Ukrainos 

Gynybos Ministerijos“ paskyra bei „Volodimyro Zelenskio“ oficiali paskyra, „Instagram“ – oficiali 

„Volodimyro Zelenskio“ paskyra bei „Ukraine.ua“ paskyra. „TikTok“ platformoje buvo stebimi vaizdo 

įrašai, kurie buvo kuriami skirtingų autorių Rusijos-Ukrainos karo tematika. Rusijos PSYOPS produktai 

socialinėje erdvėje buvo atrinkti atsižvelgiant į kanalų prieinamumą. Didžioji dalis Rusijos TV kanalų, 

radijo stočių Lietuvoje buvo užblokuotos, „Facebook“ ir „Instagram“ pro rusiškos paskyros taip pat buvo 

aktyviai blokuojamos, „Telegram“ kanalai liko atviri. Analizuojamuoju laikotarpiu pasirodė didžiulis 

PSYOPS produktų kiekis, dėl šios priežasties buvo pasirinkti laisvai prieinami, pro rusiški kanalai. Taip 

pat PSYOPS produktų stebėjimas buvo vykdomas „Youtube“ platformoje bei https://klops.ru/ tinklapyje. 

Produktų vertinimui buvo sukurtas vertinimo modelis, paremtas Jowwet ir O‘Donnel (2018) 10 žingsnių: 

propagandinės kampanijos ideologija ir tikslas, kontekstas, kuriame vyksta propaganda, propagandisto 

tapatybė, propagandinės organizacijos struktūra, tikslinė auditorija, žiniasklaidos panaudojimo būdai, 

specialūs metodai, skirti maksimaliai padidinti efektą, auditorijos reakcija į įvairias technikas, kontra-

propaganda, jei yra ir propagandos efektai ir įvertinimas bei NATO įtvirtinta „SCAME“ vpropagandos 

vertinimo forma. Kiekvienas produktas buvo įvertintas pagal šaltinį, autorių, naratyvą, kanalą, 

įtikinėjimo metodą, bei tikslinę ir antrinę auditoriją. Ši informacija leido nustatyti psichologinių operacijų 

šaltinį (baltosios, pilkosios, juodosios) bei pagrindinį psichologinių operacijų produkto tikslą ir 

auditoriją. Taip pat kiekvienas produktas išnagrinėtas įvertinant techninę produkto kokybę, tai yra, kaip 

sukurtas produktas, kokiame kanale produktas platinamas, koks buvo produkto pasiekiamumas ir sklaida. 

Taip pat į kiekvieno produkto vertinimą įėjo PSYOPS efekto vertinimas. Tiriamuoju laikotarpiu atlikus 

https://klops.ru/
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produktų vertinimą, dėl darbo imties ribotumo, darbe pristatomi tik pirmi 4 daugiausiai dėmesio per 

tiriamąjį laikotarpį sulaukę produktai skirti Rusijos-Ukrainos karui.  

Atlikus naujausių PSYOPS produktų analizę buvo sukurtas magistro darbo klausimynas Lietuvos 

kariuomenės ekspertams. Dėl mokslinio darbo temos specifikos, bei tyrimo temos naujumo, visi 

klausymo klausimai sudaryti magistro darbo autorės. Identifikuotiems Lietuvos kariuomenės 

specialistams, dirbantiems bei dirbusiems Lietuvos kariuomenėje ir turintiems ne mažesnę nei 2 metų 

patirtį PSYOPS srityje, balandžio 15-20 dienomis elektroniniu paštu buvo išsiųsti klausimyno klausimai 

bei sutikimo dalyvauti apklausoje formos su mokslinio darbo tema, tikslu bei pagrindiniais uždaviniais. 

Iš 11 respondentų, 4 neatsakė į elektroninį laišką, 3 atsisakė dalyvauti apklausoje, 4 respondentai sutiko 

dalyvauti apklausoje, jei jų komentarais darbe bus dalinamasi anonimiškai. Respondentai atsakymus į 

klausymo klausimus bei sutikimo dalyvauti apklausoje pasirašytas formas pateikė balandžio 22 – birželio  

5 dienomis, raštu. 3 iš 4 respondentų atsakė į visus klausimyno klausimus, 1 respondentas atsakė tik į 

klausimus susijusius su psichologinėmis operacijomis, tačiau nepateikė atsakymų į klausimus susijusius 

su Ukrainos ir Rusijos psichologinėmis operacijomis. Remiantis respondentų pateiktais atsakymais, 

Rusijos ir Ukrainos PSYOPS produktų analize buvo atliktas tyrimas mokslinio darbo tikslui pasiekti.   

Tyrimo duomenų rinkimo metodai: 

- Ukrainos vykdomų PSYOPS atvejų analizė: tyrimui atlikti buvo pasirinkti 4 Ukrainos 

PSYOPS produktai nuo vasario 24 iki kovo 25 paskelbti socialiniuose tinkluose.   

- Rusijos PSYOPS atvejų analizė: tyrimui atlikti tyrimo laikotarpis buvo padalintas į dvi dalis: 

iki karo ir Rusijos-Ukrainos karo metu. Iki karo analizuoti Rusijos PSYOPS principai, karo 

metu 5 realūs PSYOPS pavyzdžiai. 

- Nuotoliu apklausti 4 respondentai, dirbantys arba dirbę Lietuvos kariuomenėje ir turintys 

patirties PSYOPS srityje.  

Tyrimo duomenų apdorojimo metodas: Kokybinė interpretacija. 

Tyrimo apribojimai: Psichologinių operacijų produktų kiekis ir sklaida socialinėse medijose. Vienas 

respondentas neatsakė į visus klausimyno klausimus. Dėl magistro darbo dydžio ribotumo tyrime 

pateikiama tik labai maža realių PSYOPS produktų, esančių informacinėje erdvėje, dalis .    

Tyrimo etapai: Tyrimas buvo vykdomas pagal planą, kurį sudarė šie etapai: 

- Pasiruošimas-tyrimo tikslų ir uždavinių identifikavimas. 

- Ukrainos PSYOPS produktų stebėjimas bei analizė naudojant autorės sukurtą vertinimo 

modelį ir produktų magistro darbo analizei pasirinkimas. 

- Rusijos PSYOPS analizė iki karo – išskiriami pagrindiniai PSYOPS principai 
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- Rusijos PSYOPS produktų stebėjimas bei analizė naudojant autorės sukurtą vertinimo modelį 

ir produktų magistro darbo analizei pasirinkimas. 

- Klausimyno sudarymas remiantis literatūros analize  bei PSYOPS produktų analize. 

- Respondentų apklausa – klausimynas išsiųstas 11 atsirinktų respondentų.  

- Kokybinė turinio analizė – gautų rezultatų analizė ir interpretacija bei išvadų sudarymas. 

Klausimynas: klausimynas sudarytas iš 5 klausimų apie psichologines operacijas ir jų poveikį 

šiuolaikiniame kare, bei Ukrainos ir Rusijos psichologines operacijas, remiantis literatūros analize bei 

socialinėje erdvėje aptiktų PSYOPS produktų analize. Klausimyno klausimai sudaryti darbo autorės su 

tikslu atsakyti į mokslinio darbo problemą: kaip psichologinės operacijos keičia šiuolaikinį karą?  

1. Kaip manote, ar psichologinės operacijos keičia šiuolaikinį karą? Jei taip, kaip jūsų nuomone 

psichologinės operacijos keičia šiuolaikinį karą? 

2. Kaip vertintumėte Ukrainos psichologines operacijas, nuo tada, kai vasario 24 dieną Rusija 

užpuolė Ukrainą? Ko jūsų nuomone Ukrainai pavyko pasiekti naudojant psichologines 

operacijas? 

3. Kokias klaidas daro Ukraina naudodama psichologines operacijas? 

4. Kaip vertinate Rusijos psichologines operacijas? Kuo šios operacijos jūsų nuomone pasižymi?  

5. Kokios pagrindinės Rusijos psichologinių operacijų klaidos? 

Iškeltus uždavinius ir tyrimo tikslą pasiekti leido tinkamai parinktas kokybinis tyrimo metodas. 

Trumpas tyrimo laikotarpis ir didelis psichologinių operacijų produktų kiekis bei interviu reikalavo atlikti 

didelės apimties turinio analizę, tačiau sukurtas propagandos vertinimo modelis ir atliktas interviu leido 

išskirti pagrindinius psichologinių operacijų elementus, lemiančius šiuolaikinio karą pasikeitimą.   

Atliekant tyrimą nepavyko išvengti ribotumo, tačiau neigiamos įtakos tyrimui tai nepadarė, o gauti 

rezultatai papildo teorinę analizę.    
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3. RUSIJOS PSICHOLOGINĖS OPERACIJOS IR PRODUKTŲ ANALIZĖ 

Literatūros analizė parodė, kad mokslininkai ir karo analitikai pradėję iš naujo vertinti karo 

sąvoką, apimančią naujo karo principus, pasiūlė naujų karo terminų, įskaitant asimetrinį karą, ketvirtos 

kartos karą, sudėtinį karą ir t.t. Viena naujausių karo koncepcijų yra hibridinis karas (Fabian, 2019 ). 

Kalbėdamas apie hibridinį karą Hoffman (2009) išskiria, kad tai yra sinerginis konvencinių ir 

nekonvencinių jėgų susiliejimas kartu su terorizmu ir nusikalstamu elgesiu. Tokio karo esmė asimetrinis 

mūšis, kuris vyksta skirtinguose lygiuose. Šie lygiai apima konflikto zonoje gyvenančius gyventojus, 

tarptautines bendruomenes ir gimtosios šalies gyventojus. Hibridinis karas orientuojasi į skirtingų pusių 

naratyvą ir apima platų šiuolaikinių informacinių technologijų naudojimą (Suchkov, 2021). Tačiau, kaip 

teigia Marsili (2019) hibridinio karo koncepcija nėra nauja – įvairių technikų, metodų, technologijų 

puokštė, taktika, procedūros ir priemonės politiniam ar kariniam tikslui pasiekti naudojamos taip, kaip ir 

anksčiau. Nors autorius pabrėžia, kad hibridiniame kare nieko naujo nėra, tačiau hibridinio karo sąvoka 

daugiau dėmesio sulaukė po 2014 metais Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos (Fabian, 2019 ). Kaip 

minėta poskyryje 1.2 informacinis karas turi du komponentus: informacinį-techninį ir informacinį - 

psichologinį. Tverdokhlib (2018) teigia, kad hibridinis karas Kryme daugiausia dėmesio sulaukė dėl to, 

jog rusai vykdė psichologines operacijas. Galutinis psichologinių operacijų poveikio tikslas yra 

konkrečios informacijos pažinimas ir tikslingas informacijos panaudojimas priešo pasaulio modeliui 

iškreipti (Tverdokhlib, 2018). Psichologinių operacijų naudojimas, kaip vienas iš informacinio karo 

elementų Rusijai leido iškreipti pasaulio vaizdą skirtingoms auditorijoms: vidinei (Rusijos visuomenė) 

ir išoriniai (Vakarų visuomenės).  

Analizuojant Rusijos informacines-psichologines operacijas ir jų apibrėžimus Pynnöniemi (2019) 

identifikavo Rusijos informacinio karo apibrėžimą: „informacinis karas yra dviejų ar daugiau valstybių 

konfrontacija informacinėje erdvėje, siekiant pakenkti informacinėms sistemoms, procesams ir 

ištekliams, kurie yra itin svarbūs, ir kitoms struktūroms, siekiant sužlugdyti politinę, ekonominę ir 

socialinę sistemą bei masiškai plauti smegenis. Taip pat atsako už visuomenės ir valstybės 

destabilizavimą, taip pat valstybės privertimą priimti konfrontuojančios šalies interesus atitinkančius 

sprendimus“ (Pynnöniemi, 2019). Pirmoji apibrėžimo dalis, atitinka Clauzewitz karo sąvoką, jog 

informacinis karas yra konfrontacija tarp dviejų ar daugiau valstybių. Tačiau antroji apibrėžimo dalis 

remiasi į psichologinį karo elementą sakantį, kad informacinis karas yra priemonė visuomenės ir 

valstybės destabilizacijai skatinyi. Tai yra priemonė, kuri puolamą šalį verčia priimti sprendimus, 

palankius puolančiajai pusei. 
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Fabian (2019) analizavo ar hibridinis karas Kryme yra Rusijos unikumas ir ar Rusija perėjo nuo 

tradicinės karybos prie karybos paremtos ne karinėmis priemonės identifikavo, bei kaip Rusijoje atsirado 

hibridinis karas ir jo elementai. Savo darbe Fabian (2019) pažymi, kad Rusijos hibridinio karo strategija 

yra dabartinio Rusijos generalinio štabo vadovo generolo Valerij Gerasimov darbas, kuris vadinamas 

Gerasimovo doktrina. Autorius šią idėją grindžia viena iš Gerasimovo kalbų, kurioje  jis teigia kad „XXI 

amžiuje pastebėjome tendenciją sutrinti karo ir taikos būsenų ribas. Karai nebėra skelbiami ir prasidėję, 

vyksta pagal nepažįstamą šabloną“ (Fabian, 2019 ). Dabar karas apima informacinius, politinius, 

ekonominius, kibernetinius, humanitarinius ir kitus nekarinius metodus (Coalson, 2014). Fabian (2019), 

Gerasimov kalboje, taip pat identifikavo patvirtinimą, kad „karinės pajėgos šiame naujo tipo konflikte 

vaidina pagalbinį, o ne palaikomą vaidmenį, ir, kad nekarinių priemonių vaidmuo politiniams ir 

strateginiams tikslams pasiekti išaugo ir daugeliu atvejų viršijo ginkluotos jėgos galią“ (Fabian, 2019 ). 

Nauja Rusijos strategija, apie kurią kalbėjo V. Gerasimov buvo panaudota, 2014 m. aneksavus Krymą, 

o vėliau ir Rytų Ukrainoje. Remiantis Fabian (2019) tyrimu, galima teigti, kad naujoji Rusijos karinė 

strategija koncentruojasi į psichologinį karo elementą, tai yra į žmonių protą, kaip pagrindinę mūšio erdvę 

ir iš to jai būdingas didžiulis dėmesys informacijai ir psichologiniam karui. Technologinė informacinių 

sistemų pažanga leidžia sumažinti būtinybę dislokuoti sunkią karinę jėgą iki minimumo, kad priešininko 

kariškiai ir civiliai remtų užpuoliką savo vyriausybės ir šalies nenaudai. Analizuodamas Krymo aneksiją 

ir hibridinio karo veiksmus šiame kare, Berzins (2020) identifikuoja 8 hibridinio karo fazes, kurių pirmoji 

yra psichologinės, informacinės, diplomatinės ir ekonominės priemonės, skirtos sukurti palankias sąlygas 

tolimesniems veiksmams. 

Analizuojant Rusijos vykdomas psichologines operacijas tiriamasis laikotarpis buvo padalintas į 

dvi fazes: 2014 metai ir Rusijos-Ukrainos karo metu 2022 metais. Pirmasis laikotarpis analizuojamas 

remiantis jau atliktais moksliniais tyrimais. Analizės tikslas identifikuoti pagrindinius Rusijos 

psichologinių operacijų elementus, naratyvus, metodus ir priemones. 2014m. tyrimas turi ribotumą: šiuo 

metu PSYOPS produktai susiję su Krymu nėra platinami, o tai kas buvo sukurta prieš 8 metus, paseno. 

Dėl šios priežasties didžiausias dėmesys PSYOPS produktų analizei šiuolaikiniame kare bus skiriamas 

3.2 poskyryje, kuriame analizuojama, kaip PSYOPS keičia šiuolaikinį karą.   

3.1. Rusijos psichologinių operacijų principai 2014m. 

Šiame poskyryje analizuojami Rusijos veiksmai Krymo aneksijos metu, padėję pagrindą 

tolimesniems Rusijos veiksmams Ukrainoje. Siekiant suvokti Rusijos veiksmus ir psichologines 

operacijas, buvo išanalizuoti bendrieji Rusijos psichologinių operacijų metodai, naratyvai bei tikslinės 

auditorijos. Analizuojant naujus Rusijos karo elementus buvo atsižvelgta į Rusijos strateginius 
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dokumentus, kurie leidžia suprasti, kaip Rusija keitė savo strategiją 2022 metais. Kaip teigia 

N.Maliukevičius analizuodamas Rusijos naudojamus destabilizavimo metodus, „atėjęs į valdžią 

Vladimiras Putinas pradėjo koncentruotis į vadinamąją humanitarinę Rusijos užsienio politikos 

dimensiją regione. Idėja buvo paremta posovietinio regiono valdymo nekariniais, bet gana agresyviais 

įrankiais principu: šešėlinėmis investicijomis, energetiniu šantažu ir žiniasklaidos manipuliavimu“ 

(Maliukevičius, 2015). Tokia politikos idėja buvo įtraukta į 2008 metų Rusijos Federacijos užsienio 

politikos koncepciją, 2013 metais koncepcija buvo išplėsta naujais Rusijos tikslais: “ginti užsienyje 

gyvenančių tautiečių teises ir teisėtus interesus, remti tautiečių organizacijų konsolidaciją, kad jos galėtų 

veiksmingai ginti savo teises gyvenamosiose šalyse, išsaugant kultūrinį ir etninį rusų diasporos identitetą 

ir jos ryšius su istorine tėvyne, palengvinantas rusų kalbos mokymasis ir platesnis vartojimas, stipriai 

atremdamas ekstremizmo, neonacizmo, bet kokių rasinės diskriminacijos formų apraiškas, agresyvų 

nacionalizmą, antisemitizmą ir ksenofobiją, taip pat bandymus perrašyti istoriją naudojant ją 

konfrontacijai kurti ir revanšizmui išprovokuoti pasaulinę politiką“ (Russian Federation, 2013). Būtina 

pabrėžti, kad tai yra pagrindinis teisinis dokumentas remiantis Rusijos psichologinių operacijų 

naudojimą. Rusija koncentruojasi į valstybės užsienio politiką ir į užsienyje gyvenančių „tautiečių“ 

gerovę. Atsiranda „tautiečių“ bei „Rusijos pasaulio“ sąvokos, kurioms skiriamas ypatingas dėmesys, nes 

įgalina ir įteisina Rusiją ginti savo tautiečius užsienyje nuo, bet kokios grėsmės jų teisėms ar fizinei 

gerovei. Tai dokumentas apibrėžiantis būtinybę Rusijai išlaikyti vadinamąjį „rusų pasaulį“, kuris reiškia 

vieningos rusų kalbos informacinės sferos palaikymą už Rusijos sienų. Rusijos užsienio politikos 

koncepcijos principus galima įžvelgti Krymo okupacijos metu (Michael Kofman, Katya Migacheva, 

Brian Nichiporuk, Andrew Radin, Olesya Tkacheva & Jenny Oberholtzer, 2017).  

2013 metais Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovyčius nesutiko pasirašyti asociacijos sutarties su 

Europos Sąjunga pagal jos Rytų partnerystės programą. Prasidėję protestai išaugo į smurtinius veiksmus, 

neramumai didėjo, o vėliau pasiekė Ukrainos prezidento Viktoro Janukovyčiaus nušalinimą nuo pareigų. 

Valdžią perėmė laikinoji vyriausybė, o daugelis valdančiojo elito pabėgo iš šalies į Rusiją (Michael 

Kofman, Katya Migacheva, Brian Nichiporuk, Andrew Radin, Olesya Tkacheva, Jenny Oberholtzer, 

2017). Michael Kofman, Katya Migacheva, Brian Nichiporuk, Andrew Radin, Olesya Tkacheva, Jenny 

Oberholtzer (2017) teigia, kad to pasekmė buvo staigus Rusijos įtakos praradimas vienoje iš svarbiausių 

jos kaimynių, kurią jos vadovybė greičiausiai laikė dideliu geopolitiniu Maskvos pralaimėjimu. 

Siekdama išsaugoti savo įtaką Ukrainoje, Rusija pradėjo naujos karinės operacijos planavimą su tikslu 

didinti savo įtaką Ukrainoje bei išlaikyti galimybę kontroliuoti strateginę šalies orientaciją (Jaitner, 

2015). To pasekmė - įsiveržimas į Krymą ir jo aneksija, nepaskelbus Karo Ukrainai. Rusijos noras 
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kontroliuoti Ukrainą ir padaryti ją neatskiriamą nuo Rusijos apima ir prezidento V.Putino viziją sukurti 

Eurazijos sąjungą į kurią įeitų ir Ukraina. Ukraina atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį šiame projekte, 

kuris rezonuoja su idėja, kad tam, kad Rusija egzistuotų saugiai, ji turi kontroliuoti „vidinį pusmėnulį“ 

(Merezhko, 2015).  

Siekdama savo politinių ir karinių tikslų, Rusija Ukrainoje naudojo asimetrinę ir informacinę veiklą 

(Mattsson, 2015). Nuo 2014 tai buvo apgaulė, informacinės ir psichologinės operacijos, socialinė 

žiniasklaida, televizijos programos paremtos propaganda. Kaip pažymi Mattson (2015) Rusijos 

siunčiamose žinutėse buvo pabrėžiama, kad rusai ir ukrainiečiai yra viena tauta. Dėl šio priežasties 

Rusijos viršenybė turi būti natūraliai pripažinta (Jaitner, 2015). Taip pat Ukraina buvo vaizduojama, kaip 

netikra valstybė, kuri nesugeba valdyti savo šalies ir išlaikyti savo valstybingumo (Saluschev, 2014). 

Kaip savo darbe apie Krymo aneksiją rašė Saluschev (2014) Rusijos veiksmai Kryme nebuvo dalis 

geopolitinės strategijos, kuria siekiama išplėsti Rusijos kontrolę Europoje ir pakelti jos, kaip 

besiformuojančios supergalios, įvaizdį pasaulyje. Rusijos įvykdyta Krymo aneksija turi būti suprantama 

atsižvelgiant į atkaklius istorinius Rusijos žmonių ryšius su pusiasaliu ir Ukrainos nacionalistinę politiką, 

kuri atstūmė šalies etninę rusų bendruomenę (Saluschev, 2014). Rusija pademonstravo savo gebėjimą 

vykdyti psichologines operacijas, įskaitant pastangas sutelkti prorusiškas bendruomenes Ukrainoje per 

dezinformaciją socialinėje žiniasklaidoje, naudojant netikrus profilius socialiniame tinkle „Facebook“ 

(Cheravitch, 2020). Buvo siekiama supriešinti Rusijos ukrainiečius su vietos protestuotojais, nes 

protestuojantys Ukrainos žmonės, buvo vaizduojami, kaip „vakariečiai“. Taip pat buvo vykdomi 

grasinimai internete siekiant sukompromituoti Ukrainos žmones teigiant, kad radikalūs Ukrainos 

nacionalistai skatina smurtą regione (Cheravitch, 2020). Buvo išryškinama neapykanta nacizmui 

siejamam su Euromaidano protestuotojais, kurie buvo įvardijami, kaip nacionalistai, naciai ir fašistai, 

keliantys grėsmę rusiškai Ukrainos gyventojų daliai (Saluschev, 2014). Tai remiasi Rusijos Federacijos 

užsienio politikos koncepcija (Russian Federation, 2013). Taip pat analizuojant Rusijos veiksmus galima 

daryti išvadą, kad būtent Rusai gyvenantys užsienyje yra pagrindinė Rusijos vykdomų psichologinių 

operacijų taikinys (Mattsson, 2015). Taikydama psichologines operacijas Rusija siekė daryti įtaką „savo 

tautiečių“ suvokimui, požiūriui bei elgesiui, kuris padėtų kurti palankias sąlygas Rusijos veiksmams. 

Rusija naudojo teisinius ir istorinius naratyvus įgalinančius ir įteisinančius Rusijos veiksmus Ukrainoje 

įskaitant Krymo referendumą (Tverdokhlib, 2018). Savo tikslams pasiekti, Rusija išnaudojo internetinę 

erdvę, socialines medijas, TV kanalus, bei radiją. Naudodamasi šiais kanalais Rusija skleidė 

dezinformaciją skatinančią susipriešinimą Ukrainoje (Vladimir Sazonov, Holger Mölder, Kristiina Müür 

& Dr. Pille, 2015). Rusija pabrėžė, kad Ukraina yra nacistinė valstybė, dėl šios priežasties būtina tęsti 
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karą su fašistais (Michael Kofman, Katya Migacheva, Brian Nichiporuk, Andrew Radin, Olesya 

Tkacheva, Jenny Oberholtzer, 2017). Kaip teigia M. L. Jaitner: „Kryme visa įvykių eiga – nuo 

Simferopolio parlamento užėmimo iki ginčijamo referendumo ir Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos – 

buvo apgaubta įmantriomis pastangomis kontroliuoti informacijos srautą“ (Jaitner, 2015).  

Rusija informaciją išnaudojo informaciniame-psichologiniame karo kontekste. Ir nors didžiąją 

Rusijos karo veiksmų dalį bendrai galima vadinti informaciniu karu (apima visas tris informacinio karo 

dimensijas). Svarbu pabrėžti, kad pagrindinis dėmesys buvo psichologinėms operacijos (Cheravitch, 

2020). Atlikus Rusijos strateginių dokumentų, naratyvų, kanalų, psichologinio karo principų bei veiksmų 

analizę svarbu išskirti, Rusijos vykdomų psichologinių operacijų pagrindinius elementus, kurie išryškėjo 

Krymo aneksijos metu. Visų pirma „Rusų pasaulio“ koncepcija leido Rusijai išnaudoti savo tautiečius, 

kaip komunikacijos kanalą su rusakalbių bendruomenėmis. „Rusų pasaulio“ idėja paremta istoriniu ir 

kultūriniu rusakalbių bendruomenių ryšiu (Mattsson, 2015). „Rusų pasaulis“ propaguoja skirtingų 

civilizacijų idėją – būtent rusakalbę ortodoksų civilizaciją, prieštaraujančią Vakarų civilizacijai. „Rusų 

pasaulio“ samprata pateisina Rusijos gebėjimą ir teises kurti savo žmogaus teisių sistemą, teisės normas, 

istorijos ir teisingumo sistemos interpretaciją. Tačiau pagrindinė šios filosofijos esmė, kad „rusų 

pasaulis“ turi būti suvienytas skirtingomis priemonėmis (Jaitner, 2015) 

Kitas svarbus veiksnys veiksmingai įgyvendinant informacinę kampaniją paremtą 

psichologinėmis operacijomis prieš Ukrainą, buvo galinga Rusijos vyriausybės žiniasklaidos kontrolė. 

Kaip rodo NATO StratCom COE tyrimai „Rusijos žiniasklaida (ypač televizijos kanalai) suvaidino 

svarbų vaidmenį įgyvendinant pagrindinius pasakojimus, teminius rėmus ir pranešimus, išdėstytus 

Rusijos Federacijos strateginiuose politikos dokumentuose (arba perduodamus per politinį elitą). Tokios 

žinutės kaip „broliškos tautos“, bendra istorija, stačiatikių religija ir bendra kultūra buvo pasitelktos 

skatinant Rytų ir Pietų Ukrainos gyventojus galvoti apie bendrą ateities likimą su Rusija“ (NATO 

StratCom COE, 2015). Rusijos naudojamus naratyvus nuosekliai komunikuoja vadovaujantis elitas, 

įskaitant V.Putiną ir žiniasklaidą. Idėjos, kaip Krymo priklausymas Rusijai, Ukrainos susijungimas su 

Rusija ar tapimas federalizuota valstybe, istorinės Rusijos atžvilgiu padarytos neteisybės ar būtinybės 

kovoti su „neonacių grėsme“ nėra naujiena (2008 ir 2013 metų Rusijos Federacijos užsienio politikos 

koncepcijos). Šie naratyvai buvo aktyviai plėtojami ir palaikomi daugelį metų, kad būtų paruošta laikas 

ir erdvė būsimiems veiksmams. Rusijos kontroliuojama žiniasklaida kalbėdama apie įvykius Ukrainoje 

manipuliavo vaizdo ir foto medžiaga. Buvo siekiama sukurti medžiagą patvirtinančią vyraujantį 

pasakojimą (Jaitner, 2015).  
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Pagrindinės Rusijos strateginio naratyvo kryptys aiškiai atsispindi jų nacionalinės politikos 

dokumentuose. Rusijos valdžios žiniasklaidos kontrolė užtikrino sistemingą naratyvų kontrolę. Tokie 

naratyvai kuriami, kaip nebaigta istorija arba neišspręsta problema, kuri leidžia mobilizuoti auditoriją ir 

reikalauja sprendimo. Rusijos informacinėje kampanijoje prieš Ukrainą nebaigtas pasakojimas 

grindžiamas tuo, kad fašizmas neužgeso, o auditorija raginama sunaikinti fašistus. „Gerai daroma įtaka 

yra kompleksiška ir sudėtinga ilgalaikių veiksmų, žodžių bei susijusių veiklų choreografija apvyniota 

aplink pagrindinį pasakojimą“ (Cobaugh, 2018). Rusijos naratyvai, tai kaip istorijos elementai ar įvykių 

serijos, kurie yra nuolat plėtojami. Toliau analizuojami realūs 2022 metų Rusijos-Ukrainos kare Rusijos 

naudoti psichologinių operacijų produktai.  

3.2. Rusijos-Ukrainos karas (Rusijos psichologinių operacijų atvejis) 

Rusija po Krymo aneksijos tikėjosi turėti stipresnę įtaką Ukrainoje, tačiau Ukraina nesutiko 

integruotis į Eurazijos muitų sąjungą, o Rusija prarado įtaką regione (Litra, 2016 ). Rusija negalėdama 

didinti įtakos šalyje, pakeitė savo tikslus. Buvo siekiama Ukrainos destabilizavimo ir vidaus 

susiskaldymo, priešinant Ukrainos gyventojus dėl Donbaso ir Lufhansko situacijos, taip pat buvo 

bandoma kelti nepasitikėjimą Vakarų sąjungininkais (Maschmeyer, 2021). Tačiau dezinformacijos 

kampanijos savo tikslo nepasiekė, Rusijos įtaka regione ir toliau mažėjo, o Ukraina neatsisakė minties 

prisijungi prie ES ir NATO. Rusija tai matė, kaip grėsmę savo nacionaliniam saugumui (Richter, 2022).  

2022m. vasario 10 dieną jungtiniai Rusijos ir Baltarusijos kariniai padaliniai pradėjo didelio mąsto 

pratybas Baltarusijoje. Žiniasklaidoje pasirodė Rusijos pranešimai, teigiantys, kad po pratybų Rusijos 

padaliniai grįš į Rusiją. Tačiau jau tada Ukrainos Prezidentas V. Zelenskiy teigė, kad tai yra psichologinis 

spaudimas Ukrainai (Richter, 2022). Kas vėliau pasirodė esant tiesa. 2022 m. vasario 24 d. pratybos 

išaugo į karą su aktyviais konvenciniais veiksmais Ukrainos teritorijoje. Iš Rusijos viešų pranešimų prieš 

karą, galima teigti, kad Rusijos psichologinės operacijos Ukrainoje prasidėjo daug anksčiau nei 

konvencinis karas. Tai prasidėjo nuo Rusijos Vladimiro Putino teiginio, kad invazija reikalinga norint 

„denacifikuoti“ Ukrainą, papildant pranešimais, kuriuose teigiama, kad Ukrainos pajėgos deda 

sprogmenis po savo pastatais. Tokia informacija sklido socialiniuose tinkluose bei pranešimų 

platformose, tokiose kaip „Telegram“ ir „Viber“ (Berger, 2022 ). Toliau poskyryje analizuojami Rusijos-

Ukrainos karo metu sukurti PSYOPS produktai su tikslu identifikuoti, kaip jie keičia šiuolaikinį karą.  

Vasario 25 dieną Rusijos Prezidentui pareiškus, kad Rusija turi „denacifikuoti“ Ukrainą pirmiausia, 

buvo bandoma pateisinti Rusijos veiksmus Ukrainos teritorijoje. Poskyryje 3.1 identifikuota, kad Rusija 

naudoja strategiją, kurdama istorijas ar problemas, kurias neva reikia spręsti. Tačiau, kaip tyrimo analizė 

parodys, dauguma Rusijos kurtų istorijų, bus identifikuotos, kaip dezinformacija bei melas ir juodoji 
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propaganda. Pirmasis analizuojamas produktas (žiūrėti 1 priedą), buvo Rusijos Prezidento viešas 

pareiškimas 2022 m. kovo 3 d.. Karo eigoje Rusija bandė reklamuoti savo laimėjimus mūšio lauke. Ilgą 

laiką Rusija neskelbė kare žuvusių karių ar sunaikintos technikos skaičiaus, o viešų pranešimų metu V. 

Putinas skelbė, kad „speciali operacija Ukrainoje“ yra sėkminga (šaltinis: 

https://www.youtube.com/watch?v=XJuNrJcFuBs ). Viešame pranešime, Rusijos Prezidentas laikosi 

ilgus metus kurtų naratyvų, kad Ukraina ir Rusija yra viena tauta, kad „tautiečiai“ Ukrainoje yra įbauginti 

nacių ir nacionalistų ir, kad Rusija turi apsaugoti savo „tautiečius.. Taip pat V. Putinas teigė: „Mūsų 

kariai ir karininkai vengia civilių aukų“, kas remiantis socialinėje erdvėje pasirodžiusia informacija iš 

esmės yra melas. Vaizdo įrašas patalpintas „Global News“ „Youtube“ paskyroje, kuri turi daugiau nei 3 

milijonus prenumeratorių. Analizuojamas vaizdo įrašas vien tik „Youtube“ platformoje buvo peržiūrėtas 

beveik 100 tūkstančių kartų bei sulaukė 510 reakcijų. Analizuojant Rusijos psichologines operacijas 

galima įžvelgti du pagrindinius tikslus: parduoti karą vietinei tikslinei auditorijai (Rusijos visuomenei), 

bei „tautiečių“, rusakalbių žmonių tikslinei auditorijai Ukrainoje. Viešame pareiškime naudojamas 

šmeižtas, etikečių klijavimas, istorinis naratyvas, bei stiprinamas Rusijos, kaip „gelbėtojos“ įvaizdis 

(Mattsson, 2015). Šiame vaizdo įraše galima įžvelgti tris pagrindines tikslines auditorijas: Rusijos 

visuomenę, rusakalbius gyvenančius Ukrainoje, bei Vakarų visuomenes. Pagrindinis tikslas – pateisinti 

savo veiksmus Ukrainoje, nepripažinti patirtų nuostolių, tačiau antrinis tikslas yra keisti vakarų 

visuomenių pasaulio suvokimą įtikinant, kad viskas daroma vardan rusų gerovės. 

Dėl vyriausybių sprendimo blokuoti rusiškas televizijos kanalus, radijo laidas, bei pro rusiškas 

socialinių tinklų anketas, Rusijai buvo apriboti pagrindiniai propagandos kanalai. Dėl šios priežasties 

Rusijos pagrindinė tikslinė auditorija karo metu liko Rusijos visuomenė. Pirmiausia, Rusija patvirtino 

naują įstatymą neleidžiantį socialiniuose tinkluose dalintis melaginta informacija apie Ukrainos karą 

(Anton Troianovski & Valeriya Safronova, 2022).Tuo pačiu metu Rusija priėmė sprendimą užblokuoti 

socialinius tinklus, tokius, kaip „Facebook bei „Instagram“, kad Rusijos visuomenė negalėtų matyti ir 

dalintis patvirtinta informacija apie karinę situaciją Ukrainoje (Milmo, 2022). Apriboti propagandos 

skleidimo kanalai užsienyje sumažino Rusijos tikslinių auditorijų skaičių. Vidinei auditorija karo 

veiksmai buvo vadinami „specialia karine operacija“, toliau plėtojant kovos su naciais ir „tautiečių“ 

skriaudėjais“ naratyvus.  

Antrasis psichologių operacijų produktas nuotrauka „Telegram“ kanale „Karo Ukrainoje-Naujienų 

agregatorius“. Nuotraukoje Rusijos karys vaizduojamas, kaip kovotojas išlaisvintojas. Nuotraukoje taip 

pat matoma Rusijos, Ukrainos kare naudojama „Z“ raidė, kuri nuotraukoje nuspalvinta „Georgijaus 

juostelės“ spalva, Rusijos vėliava ir Rusijos herbas. Nuotrauka paimta iš „Telegram“ kanalo 

https://www.youtube.com/watch?v=XJuNrJcFuBs
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(šaltinis:https://t.me/slava_ukraini_ltu/2520) turinčio daugiau nei 20 tūkstančių prenumeratorių. Po įrašu 

teigiama, kad nuotrauka daryta Simferopolyje (žiūrėti 2 ir 3 priedą). Nuotrauka peržiūrėta daugiau nei 

17 tūkstančių kartų, tačiau neįmanoma identifikuoti kiek žmonių Rusijoje matė šį plakatą. Produktas 

remiasi Rusijos, kaip „išlaisvintojos“ ir „gelbėtojos“ naratyvu. Siekiama įtikinti žmones, kad Rusija 

gelbėja „tautiečius“ ir saugo savo žmones. Bandoma įtikinti vidinę auditoriją apie teisingus sprendimus 

ir poelgius, o išoriniai visuomenei akcentuojama gelbėjimo operacija.  

Trečiasis analizuojamas produktas yra plakatų serija, kurioje aprašoma Rusijos „speciali operacija“ 

Ukrainoje (žiūrėti 4 ir 5 priedą). Plakatuose teigiama, kad karas prasidėjo dėl taikių žmonių, tarp kurių 

buvo vaikai, žudymo. Taip pat teigiama, kad NATO šalys, vadovaujant JAV tiekė ginklus ir apmokė 

Ukrainos karius žudyti žmones. Plakate pabrėžiama, kad Ukraina sukūrė savo šalyje rusofobiją. Ukrainos 

valdžia, kurioje aktyviai dalyvavo nacistai, pridenginėjo žudikus, kurie žudė civilius. Rusija Ukrainai 

buvo oficialus priešas, o rusų kariai rado tai patvirtinančius dokumentus, taip pat ir informaciją apie 

kuriamus biologinius ir cheminius ginklus. Plakatų serija „Telegram“ kanale „thezfiles“ patalpinta 

2022m. kovo 13d. Įrašas buvo peržiūrėtas daugiau nei 171 tūkstantį kartų, nors pats kanalas turi mažiau 

nei 8 tūkstančius prenumeratorių. Kur ir kiek plakatų buvo išplatinta Rusijoje identifikuoti neįmanoma. 

Ketvirtasis analizuojamas produktas yra „Oplot TV“ reportažas iš Mariupolio. Vaizdo įrašas 

patalpintas Grahamo Phillipso „Youtube“ platformoje (žiūrėti 6 priedą). Vaizdo įraše kalbinama 

Mariupolio, miesto Ukrainoje, gyventoja. Nuo 6:30 minutės Mariupolio gyventoja pasakoja apie žiaurius 

Ukrainos karių veiksmus Mariupolyje. Moteris pasakoja apie karinių pajėgų elgesį civilių žmonių 

atžvilgiu, bet neišskiria, kokios tai pajėgos. Tačiau žurnalistas formuluoja klausimus apeliuodamas į 

Ukrainos kariuomenę, taip pat subtitrai skliausteliuose vis išskiria, jog aktorė kalba apie Ukrainos 

pajėgas. Taip siekiama diskredituoti Ukrainos karius ir jų neteisėtus veiksmus. Tačiau fone važiuojančio 

autobuso reklama priklauso Donecko reklamos kompanijai. Pateiktas telefono numeris taip pat yra 

Donecko miesto, dėl šios priežasties galima daryti išvadą, kad vaizdo įrašas buvo filmuotas ne 

Mariupolyje, o Donbase ir yra falsifikuotas. Vaizdo įrašas buvo peržiūrėtas daugiau 60 tūkstančių kartų 

ir sulaukė daugiau nei 5 tūkstančių reakcijų. Vaizdo įrašas nėra kokybiškas, tačiau montuojant buvo 

stengiamasi kuo labiau akcentuoti, kad blogoji pusė kare yra ukrainiečiai.  

Penktasis Rusijos propagandos produktas yra „Twitter“ platformoje paskelbtos nuotraukos iš Rusijos, 

kuriose matosi padėka Rusijos kariams esantiems Ukrainoje. Nuotraukose matosi užrašas „Vyrukai, 

kurie dabar vykdote pareigą RF karinių pajėgų eilėse, žinokite, su jumis - visa Rusija!“ (žiūrėti 7 priedą). 

Po įrašu teigiama, kad nuotraukos darytos Rusijos mieste – Kurske. Nuotraukos „Twitter“ paskyroje 

https://t.me/slava_ukraini_ltu/2520
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nesulaukė daug dėmesio, tačiau jei jos pakabintos miesto centre, produktus galėjo matyti daugiau nei 400 

tūkstančių žmonių. Tikslinė auditorija – Rusijos visuomenė, naratyvas – mes giname savo „tautiečius“.  

Visi analizuoti PSYOPS produktai orientuoti į Rusijos vidinę auditoriją, Vakarų valstybes bei 

„tautiečius“ užsienyje, siekiant pateisinti Ukrainos užpuolimo faktą, bei parodyti žmonėms, kad Rusijos 

kariai siekia išlaisvinti Ukrainą nuo nacių. Kalbant apie Rusijos skleidžiamos dezinformacijos 

priemones, galima išskirti kelis pagrindinius elementus. Vertinant iš psichologinių operacijų 

perspektyvos, Rusija dažniausiai naudoja etiketės klijavimo techniką asmeniui ar valstybei. Tai yra viena 

iš propagandos technikų, kai kuriamas neigiamas įvaizdis priešininkui (pateiktuose pavyzdžiuose 

Ukrainos atveju). Pagrindinis etiketės klijavimo tikslas yra diskredituoti įvaizdį bei sukelti visuomenės 

priešiškumą (Mattsson, 2015). Kalbant apie panaudotas dezinformacijos priemones, Rusija dažnai 

naudoja netikrą, falsifikuotą informaciją. Visų produktų informacija prieštarauja informacijai socialinėje 

erdvėje. (Pavleska, T., Školkay, A., Zankova, B., Ribeiro, N. ir Bechmann, A., 2018). Pateiktų atvejų 

analizė rodo aiškų Rusijos siekį rodyti savo galią, dominuoti, kuriant gerą ir palankų įvaizdį apie save, 

diskredituojant Ukrainą ir Ukrainos ginkluotąsias pajėgas. Rusijos - Ukrainos karo metu kuriamuose 

produktuose taip pat išlieka NATO, kaip agresoriaus naratyvas. Rusijos PSYOPS nėra tik konvencinių 

veiksmų paramos elementas, tai elementas kuris veikia skirtingomis kryptimis, tačiau panašiais metodais. 

Pradžioje įtaka buvo daroma Vakarų visuomenėms, Rusijos visuomenei ir rusakalbiams žmonėms 

Ukrainoje, apribojus Rusijos prieigas ir kanalus, daugiausia dėmesio buvo skiriama ne išorės, o vidinei 

tiksliniai auditorijai. Apibendrinant Rusijos psichologines operacijas Rusijos – Ukrainos kare buvo 

sukurtas modelis identifikuojantis pagrindinius psichologinių operacijų etapus, principus bei tikslines 

auditorijas (žiūrėti kitame puslapyje). 
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Šaltinis: sudaryta autorės 

 Rusijos PSYOPS produktų analizė atskleidė, kad Rusija naudoja tuos pačius principus, metodus 

ir naratyvus, kuriuos naudojo Krymo aneksijos metu. 2014 m. tai buvo nauja kariavimo priemonė, su 

kuria nei Ukraina nei Vakarų pasaulis nebuvo iki galo susipažinęs. Tačiau 2022m kare išlaikius tą pačią 

strategiją tokių pat rezultatų Rusijai pasiekti nepavyko. Ir vietoj to, kad išnaudotų psichologines 

operacijas konvenciniams veiksmams remti, Rusija sumenkino savo įvaizdį pasaulyje. Ukraina ir Vakarų 

valstybės per 8 metus išmoko atskirti Rusijos kuriamą propaganda ir naratyvus neatitinkančius realybės. 

Tokia strategija naudota Rusijos-Ukrainos kare paskatino pasipriešinimą Rusijai visomis įmanomomis 

priemonėmis, iššaukė pyktį ir pasipriešinimą ne tik Rusijos valdžia, bet ir visa Rusijos visuomene. 

Netinkamas PSYOPS naudojimas Rusijai pakenkė iš esmės. Vietoje palaikymo ir palankių sąlygų karui 

kūrimo, Rusija sulaukė pykčio, priešpriešos, sankcijų ir atskyrimo nuo Europos. O svarbiausia, vietoje 

destabilizavimo ir chaoso Ukrainoje, pasiekė Europos susivienijimą ir visapusišką Vakarų palaikymą 

Ukrainai. Vakarų valstybės susivienijo ir nors tiesiogiai neįsitraukė į karą, visomis įmanomomis 

priemonėmis prisidėjo prie siekio nugalėti Rusiją, ne tik konvencinėje kovoje, bet ir diplomatijoje, 

ekonomikoje ir politikoje.   

Etapai

•Pasiruošimas - nuo 2014m. kuriami naratyvai, istorijos, problemos, kurias reikia spręsti

•Vykdymas - pradėti platinti produktai per televiziją, radiją, socialiniuose tinkluose. 

Tikslinė 
Auditorija

•Rusijos visuomenė

•Rusakalbiai, Rusijos „tautiečiai“ Ukrainoje

•Vakarų visuomenės

Principai

•Diskredituoti Ukrainos vyriausybę ir karinių pajėgų veiksmus, pasirengimą ir pajėgumus, 
silpninant pasitikėjimą karine ir civiline vadovybe, destabilizuojant ginkluotųjų pajėgų 
personalą ir jo moralę. 

•Diskredituoti Ukrainą prieš Vakarų pasaulį, parodyti, kad Ukrainos vyriausybė nepajėgi 
kovoti už savo piliečius

•Savo konflikto ir karo tikslo slėpimas, siekiant susilpninti kritinius savo gyventojų 
elementus ir sukurti grėsmės ir pavojaus, nukreiptos į Rusiją, suvokimą

Naratyvai

•Istorniai naratyvai:Ukrainiečiai prilyginami naciams ir nacionalistams, kurie žudo savo žmones, 
Ukraina identifikuojama, kaip teroristinė valstybė (žiūrėti 8 priedą).

•“Rusų pasaulio” idėja – klestinti rusofobija Ukrainoje, formuojama nuomonė, kad Rusamas ir 
rusakalbiams asmenims Ukrainoje gręsią pavojus,  Rusijos tikslas parodyti save ne kaip 
agresorę, bet kaip valstybę – gelbėjančią savo piliečius. Karo pateisinimas teisinėmis 
priemonėmis.

•Kuriamas Ukrainos, kaip pagrindinės agresorės įvaizdis. 

•Plėtojamas NATO naratyvas, kaip vienos iš pagrindinių priežasčių kodėl prasidėjo karas. 

•Formuojamas nepasitikėjimas Ukrainos vyriausybe. 

•Eskaluojamas „vienos tautos naratyvas“ 

•Rusijos armijos garbinimas.
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4. UKRAINOS PSICHOLOGINĖS OPERACIJOS IR PRODUKTŲ ANALIZĖ  

Psichologinės operacijos, kaip informacinio karo dalis yra organizuojamos už šalies ribų, siekiant 

konkrečių politinių ir karinių tikslų (Macdonald, 2007). Psichologinės operacijos turi būti nukreiptos į 

priešo komunikacijos sistemų panaudojimą siekiant daryti įtaką priešo kariams ir visuomenei, iš kurių 

tikimasi pasipriešinimo savo valdžiai, bei spaudimo priimti tinkamus sprendimus (Goldstein, Frank L. ir 

F. Findley, 1996). Taip pat psichologinės operacijos naudojamos auditorijoms, kurios konflikto 

akivaizdoje yra neutralios. Kadangi Psichologinių operacijų tikslas yra didinti palaikančių auditorijų 

skaičių. Tačiau sudėtingiausia PSYOPS tikslinė auditorija yra priešą palaikančios auditorijos. Nepaisant 

to, Ukrainos psichologinės operacijos koordinuotai ir tinkamai pritaikė PSYOPS visoms tikslinėms 

auditorijoms.  Ukraina siekė daryti įtaką visuomenės supratimui naudojant specialius informacijos 

valdymo būdus ir kanalus, kurių tikslas stiprinti žmonių suvokimą ir norą priešintis, padėti užpultai 

valstybei ir prisidėti, tiek karine tiek humanitarine pagalba, kuri visais atvejais būtų naudinga užpultai 

valstybei (Vejvodová, 2019). 2014 metų Krymo okupacijos metu, Rusija parodė savo potencialą 

naujajam karybos modeliui išnaudoti (Tverdokhlib, 2018). Rusijos baimės ir nuolat eskaluojama 

saugumo ir agresijos jos atžvilgiu tema buvo koncentruojama į NATO ir JAV, su tikslu ginti savo 

įsitikinimus, saugumą bei vertybes. Taip 2014 metais prasidėjusi agresyvi psichologinių operacijų 

kampanija nukreipta prieš Ukrainą padėjo pamatus psichologinėje karo dimensijoje ne tik Rusijai, bet ir 

Ukrainai, kuri pasinaudojo išmoktomis pamokomis ir pritaikė jas 2022m. kare (Jen Kirby & Jonathan 

Guyer, 2022). 

Ukrainos psichologinių operacijų pagrindas yra psichologinės operacijos nukreiptos tiek į 

civilines, tiek į karines tikslines auditorijas siekiant veiksmingai pakeisti žmonių suvokimą, požiūrį bei 

elgesį, kuris būtų palankesnis Ukrainai (Clow, 2008). Ukrainos siekis karo su Rusija metu yra įgyti 

viršenybę prieš Rusiją ir gauti kitų pasaulio valstybių palaikymą ir pagalbą. Kitų valstybių ir aljansų 

nariai skatinami priimti efektyvius ir greitus sprendimus, laiku reaguoti į Rusijos agresiją ir keliamas 

grėsmes ne tik Ukrainai, bet ir pasauliui. Tokių operacijų pagrindinė kovos forma yra propagandos 

skleidimas (Goldstein, Frank L. ir F. Findley, 1996). Psichologinių operacijų produktai, kuriami taip, kad 

darytų įtaką ir keistų žmonių suvokimą ir nuomonę, bei parodytų Ukrainos siekius, t.y laisvė, 

nepriklausomybė bei taika. PSYOPS produktai gali būti kuriami, bet kurioje pasaulio vietoje, o 

technologinė pažanga didina kuriamų produktų sklaidą visame pasaulyje (Narula, 2004). Ukrainos atveju 

PSYOPS produktai buvo patalpinti tiek oficialiuose vyriausybės paskiruose tiek nepatvirtintuose 

socialinių tinklų paskiruose. Tačiau, svarbu pabrėžti, kad PSYOPS produktų šaltinis yra vienas 

svarbiausių elementų siekiant PSYOPS produktų veiksmingumo (Jenks, 2006).  Ukrainos karas su Rusija 
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parodė, kad pradėjus kurti PSYOPS produktus, jie greitai plinta internete, o jų įtaka paskatina žmones 

kitose valstybėse prisidėti prie PSYOPS produktų kūrimo Ukrainos naudai. Jų tikslas – praktiškai 

nematomu būdu, naudojant skirtingus kanalus daryti psichologinę įtaką, ideologinį sabotažą ir palenkti 

pasaulio šalių visuomenes Ukrainos naudai (Marian Necula ir Răzvan Irimia, 2016).  

4.1. Rusijos-Ukrainos karo atvejis (Ukrainos psichologinių operacijų atvejis) 

Nuo Ukrainos karo pradžios visame pasaulyje PSYOPS produktai pradėjo plisti ypatingai dideliu 

greičiu. Ukrainos Gynybos Ministerija dalinosi PSYOPS produktais savo „Facebook“ paskiroje, 

„Twitter“ paskiruose politikai realiu laiku dalinosi tuo kas vyksta Ukrainoje. „Instagram“ „Ukraine.UA“ 

paskyroje pasidalintų produktų reakcijos siekė dešimtis tūkstančių, dar daugiau pasidalinimų yra kituose 

socialiniuose tinkluose. Svarbu pabrėžti, kad visuomenės visame pasaulyje ne tik dalinasi jau sukurtais 

produktais, bet ir kuria paveikslėlius, vaizdo įrašus panaudojant jau sukurtą medžiagą. Daugybė vaizdinių 

buvo kuriama apie Ukrainos lyderį, Prezidentą, kuris liko Ukrainoje prasidėjus karui. Tiek „Facebook“, 

tiek „Instagram“ tiek „TikTok“ programėlėse nuolat dalinamasi Ukrainos lyderio trumpais reportažais 

apie tai ką jis daro, kur yra, paneigiant gandus, jog lyderis paliko Ukrainą ar buvo nužudytas. Nuolat 

rodoma lyderio drąsa, atsidavimas ir tai, kaip karas per daugiau nei mėnesį pakeitė Volodymiro Zelenskio 

išvaizdą (Shakkour, 2022 ). Pačio Prezidento vaizdo įrašai ir kalbos juose iš savęs jau yra PSYOPS 

produktas. Kiekvienoje kalboje ir vaizdo įraše Zelenskis apeliuoja į žmonių jausmus, siekia daryti įtaką 

žmonių suvokimui apie tai kas vyksta šalyje (šaltinis: https://www.instagram.com/zelenskiy_official/). 

Naudodamasis savo „Instagram“ paskyra, Ukrainos Prezidentas savo žinutėmis pasiekia milijonus 

žmonių, jo paskyra „Instagram“ platformoje turi daugiau nei 17 milijonų sekėjų. Apeliuodamas į jausmus 

Zelenskis bando spausti kitų valstybių valdžios atstovus bei aljansų narius priimti greitus ir efektyvius 

sprendimus, kurie padėtų stabdyti Rusijos veiksmus. Kiekvienoje savo kalboje ir vaizdo įrašė Prezidentas 

pamini aukas, vaikus, moteris, senolius, žuvusius karius, kurie buvo kankinami ir žudomi Rusijos karių. 

Tačiau, lygiai taip pat, kiekvienoje kalboje Zelenskis skatina ir motyvuoja visus šalies gyventojus gintis 

ir kovoti prieš priešą. Viename iš Warzel (2022) straipsnių teigiama, kad pagrindinė Ukrainos sėkmės 

priežastis informaciniame kare yra Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, buvęs aktorius, kurio 

vadovavimo stilius, mokėjimas dirbti su žiniasklaida ir nuoširdūs, emocingi raginimai padėjo jo šaliai 

parodė jį, kaip gerbiamą karo didvyrį ir kultūros ikona. Tačiau visoms Prezidento kalboms reikėtų atskiro 

tyrimo, dėl šios priežasties šiame darbe nei viena kalba nebus plačiau analizuojama. 

Ukrainos PSYOPS produktų analizei buvo pasirinkti tiriamuoju laikotarpiu daugiausiai dėmesio 

sulaukę produktai. Produkto efektyvumas vertinamas peržiūrų, pasidalinimų, reakcijų bei komentarų 

skaičiumi. Karo eigoje socialinėje erdvėje pradėjo plisti vaizdiniai apie paprastus piliečius ir jų heroiškas 

https://www.instagram.com/zelenskiy_official/
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istorijas, kurie su ginklais ir be jų gina savo nepriklausomybę. „TikTok“, bei „Tegram“ programėlėje 

vienas populiariausių vaizdinių karo pradžioje buvo traktoriais tempiami Rusų tankai su prierašu, kad 

Ukrainos ūkininkai yra penkta pagal dydį kariuomenė Europoje. Vienas toks vaizdo įrašas susilaukė 

daugiau nei 70 tūkstančių reakcijų, 600 komentarų ir 6 tūkstančių pasidalinimų (šaltinis: 

https://tinyurl.com/2b5pjkxk)( žiūrėti 11 priedą). Drąsa yra užkrečiama, o tokie vaizdai motyvuoja su 

priešu kovoti ne tik ginklais, bet ir protu. Taip pat, tokio tipo vaizdo įrašais siekiama rodyti Ukrainiečių 

drąsą, bei demoralizuoti priešo pajėgas, kurios praranda savo karinę techniką.  

Antrasis produktas sulaukęs daug dėmesio „Instagram“ paskyroje buvo istorija apie moterį, kuri 

buvo pavadinta „Ukrainos Madona“ (žiūrėti 12 priedą). Po nuotrauka „Instagram“ paskyroje aprašomos 

moters istorija taip pat vaizduojama, kaip herojiškas elgesys. Moteris prilyginama didvyrei, kuri per 

apšaudymą Kijeve savo kūnu uždengė kūdikį ir apsaugojo jį nuo mirties. Vaizduojama moteris nuo 

išdaužto stiklo patyrė 24 žaizdas, tačiau jos dukra per stebuklą liko nesužeista. Šio produkto tikslas 

apeliuoti į mamas, moteris, kurios padarytų viską dėl savo vaikų. Taip pat akcentuojama moters drąsa ir 

tai, ką moterims tenka patirti karo metu. Šis produktas „Instagram“ platformoje susilaukė daugiau nei 

100 tūkstančių reakcijų ir tūkstančių palaikančių ir Rusiją smerkiančių komentarų. Remiantis realia 

nuotrauka iš Ukrainos, buvo sukurtas ir moters laikančios kūdikį savo rankose paveikslas. Tuo pačiu 

naratyvu Ukraina pasinaudojo po to, kai Rusai subombardavo gimdymo namus Mariupolyje (žiūrėti 

13priedą). Ukrainos Gynybos Ministerijos “Facebook” paskyroje pasidalintame koliaže vaizduojama 

nėščia moteris, ką tik išgyvenusi Rusų bombardavimą. Koliažas susideda iš nėščios moters priekyje, už 

jos vaizduojami sugriauti pastatai, o šalia „Guernica“ - vienas žinomiausių Pablo Picasso darbų, daugelio 

meno kritikų laikomu judriausiu ir galingiausiu antikariniu paveikslu istorijoje. Produktu apeliuojama į 

tai, kad Rusija vykdo karo nusikaltimus ir žuvo nėščias moteris (nusikaltimai žmogiškumui), o Ukraina 

siekia taikos ir laisvės. Taip pat apeliuojama į sprendimų priėmėjus, kurie turi imtis veiksmų ir stabdytų 

Rusiją ir jos veiksmus prieš nekaltus civilius. Koliažas sulaukė 516 reakcijų, 25 komentarų ir 131 

pasidalinimo. Didvyriškų ir drąsių žmonių vaizdais siekiama sutelkti žmones ir Vakarų pasaulį kovoti su 

Rusija. Rodoma labai aukšta Ukrainiečių moralė, kad jie nesiruošia atiduoti savo šalies į Rusijos rankas. 

Akcentuojamas Rusijos ir jos karių moralės ir vertybių neturėjimas, karo teisės pažeidimai.  

Ketvirtasis produktas vaizdinys su kariu laikančiu Ukrainos ženklu pažymėtą  skydą, ginantis 

moterį su vaiku nuo Rusijos „Z“ pažymėtų raketų. Šis vaizdinys oficialioje Ukrainos Gynybos 

ministerijos paskyroje sulaukė 196 pasidalinimų „Facebook“ paskyroje, o „Twitter“ paskyroje šis 

paveikslėlis buvo pasidalintas 182 kartus, taip pat  produktas saulukė 3000 reakcijų. Ukrainos kariai 

vaizduojami, kaip didvyriai ginantys savo žmones nuo Rusijos. Taip pat išryškinami Rusijos karo teisės 

https://tinyurl.com/2b5pjkxk
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pažeidimai, civilių (moterų, vaikų) aukos. Svarbiausias elementas, apeliuojama į tai, kad Ukraina tik su 

skydu liko kovoti viena už visą Europą. Akcentuojama, kad Europa turi padėti kovoje už visą Europą. 

Daromas spaudimas Europos lyderiams, prisidėti prie kovos su Rusija.   

Buvo tikimasi, kad Rusija sugebės sugriauti Ukrainos moralę, leisdama Rusijos pergalei atrodyti, 

kaip savaime suprantama išvada. Rusija nesitikėjo, kad Ukrainos valdžia ir Prezidentas bus taip 

palaikomi visuomenės, tačiau gera strateginė komunikacija ir psichologinės operacijos suvienijo 

Ukrainiečius šalies viduje ir už jos ribų. Pamatę tai, kas vyksta Ukrainoje, emigravę Ukrainiečiai grįžo 

ginti savo šalies. Nuo Rusijos invazijos pradžios į Ukrainą grįžo daugiau nei pusė milijono žmonių (AFP, 

2022). Vaizdiniai iš Ukrainos  sustiprino ukrainiečių tautinę vienybę, o socialiniuose tinkluose matomi 

vaizdai, apie Rusijos klaidas parodo, kokia nekompetentinga yra Rusijos armija. Prieš viso pasaulio akis, 

Ukraina rodo, kokia nepasiruošusi yra Rusijos kariuomenė, išjuokdama jų savivertę ir pasitikėjimą 

savimi, kas iškelia Ukrainos kariuomenę prieš Rusijos armiją, o Rusiją pykdo ir verčia daryti 

neapgalvotas klaidas. Tai padeda stiprinti besipriešinančių ukrainiečių valią (AFP, 2022 ). 

Tokios žmonių reakcijos ir palaikymas Ukrainai palengvino JAV ir Europos lyderių sprendimų 

priėmimo procesą, Rusija buvo izoliuota nuo viso pasaulio (Repnikova, 2022). Ukrainos gebėjimas 

parodyti savo atsparumą pirmosiomis mūšių dienomis buvo absoliučiai svarbus norint suaktyvinti 

visuomenės palaikymą, atkreipti dėmesį į tai, kas vyksta, ir tada didinti spaudimą Europos lyderiams 

priimti tinkamus sprendimus nukreiptus prieš Rusiją (FRONTLINE, 2022). Vienas iš pagrindinių 

Ukrainos PYSOPS produktų tikslų yra parodyti, kad Rusija nesulauks greito laimėjimo, kurio tikėjosi. 

Viešas palaikymas visame pasaulyje ir socialinėje erdvėje taip pat paskatino vyriausybes pažvelgti į 

priekį ir atsakyti į dar neatsakytus klausimus. Buvo priimtas sprendimas dėl priklausomybės nuo Rusijos 

energijos nutraukimo (Fisher, 2022). Šis klausimas buvo aptarinėjamas anksčiau, tačiau tuomet Vakarų 

lyderiams neužteko politinės valios priimti tokį griežtą sprendimą. Tačiau galima teigti, kad Ukraina 

padarė įtaką Vakarų poliniams lyderiams (Amaro, 2022).  

Reaguodama į Rusijos užpuolimą, Ukraina į karą 2022m. stojo ne tik mūšio lauke, bet ir 

informacinėje erdvėje. Ukraina suprasdama psichologinių operacijų reikšmę, nuo pirmųjų karo dienų 

pradėjusi dalintis PSYOPS produktais nustatė tris pagrindines tikslines auditorijas: Rusijos visuomenė, 

Vakarų lyderiai, Vakarų visuomenė. Pagrindinis PSYOPS produktas – propaganda (nuotraukos, vaizdo 

įrašai). Pagrindiniai naratyvai: naikinama infrastruktūra, žudomi civiliai (moterys, vaikai), Rusijos 

pažeidžiama karo teisė, nusikaltimui žmogiškumui, Ukraina viena kovoja su priešu, kuris kėsinasi į visą 

Europą. PSYOPS produktuose vaizduojami susprogdinti miestai, sužeisti civiliai, bombos krentančios į 

civilinius objektus, sužeistos ir nužudytos moterys ir vaikai. Tokie vaizdai formuoja žmonių suvokimą 
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apie tai kas iš tikro yra karas ir kokius nuostolius patiria Ukraina. PSYOPS produktų rezultatas - žmonės 

visame pasaulyje pradėjo vienytis, rengti mitingus, dalintis informacija socialinėje erdvėje, daryti 

spaudimą savo valdžiai imtis veiksmų, kurie padėtų Ukrainai. Ukrainos psichologinės operacijos pasiekė 

didžiausią įmanomą rezultatą – suvienijo visą pasaulį prieš Rusiją (Breland, 2022). Ukraina tiek 

kinetinėje tiek nekinetinėje kovoje parodė visam pasauliui savo atsidavimą ir ryžtą, kolektyvinę valią 

priešintis ir herojiškumą kovojant už Europą. Gebėjimas išnaudoti psichologines operacijas prisidėjo prie 

Ukrainos pergalių mūšiuose, suvienijant Ukrainos visuomenę bei gaunant viso pasaulio palaikymą ir 

karinę pagalbą. Ukraina gavo tiek finansinę, tiek diplomatinę, tiek karinę paramą, o žmonės visame 

pasaulyje nusistatė prieš Rusiją ir jos visuomenę, izoliuodami ją nuo pasaulio (EURACTIV Network, 

2022 ).  Ukrainos žmonės matomi, kaip drąsūs, stiprūs, vieningi, siekiantys taikos ir nepriklausomybės, 

ginantys Europą. Tuo tarpu Rusija vaizduojama, kaip šalis nesilaikanti jokių principų ar normų, 

pažeidinėjanti karo teisės principus bei vykdanti nusikaltimus žmogiškumui. Rusijos žmonės 

vaizduojami, kaip šaltakraujai, žudikai, naikintojai, neturintys jokių normų ir vertybių, nieko 

negerbiantys ir bijantys pasipriešinti savo neteisėtus veiksmus vykdančiai valdžiai.   

4.2. Psichologinių operacijų vertinimas Rusijos-Ukrainos kare ir implikacija į šiuolaikinį karą  

Psichologinių operacijų produktų tyrimui paremti, taip pat buvo atliktas tyrimas su Lietuvos 

kariuomenės psichologinių operacijų ekspertais. Interviu buvo organizuotas su tikslu įvertinti 

psichologinių operacijų poveikį šiuolaikiniam karui remiantis Rusijos-Ukrainos kare panaudotais 

psichologinių operacijų produktais. Visi tyrime dalyvavę respondentai Lietuvos kariuomenėje 

tarnaujantys arba tarnavę PSYOPS ekspertai, kurie savo tarnybos laikotarpiu dirbo/dirba su 

psichologinėmis operacijos, daro PSYOPS produktų vertinimą, planavimą ir platinimą. Dėl šios 

priežasties respondentai remdamiesi savo patirtimi gali pateikti stiprius argumentus apie tai, kaip 

PSYOPS keičia šiuolaikinį karą, kaip Rusija ir Ukraina išnaudojo PSYOPS galimybes, bei kokias klaidas 

darė Rusijos-Ukrainos kare. Toliau darbe analizuojami klausimyno klausimai eiliškumo tvarka: 

Pirmasis klausimas: Kaip manote, ar psichologinės operacijos keičia šiuolaikinį karą? Jei taip, kaip 

jūsų nuomone psichologinės operacijos keičia šiuolaikinį karą?  

Visi respondentai pabrėžė, kad šiuolaikiniame kare psichologinės operacijos yra įspėjamasis signalas, 

parodantis politinės vyriausybės planuojamus karo veiksmus. Respondentas Nr.1 išskiria, kad „karui 

nuteikiama sava visuomenė, slopinama, skaldoma visuomenė šalyje, kurią taikomasi užpulti“ 

(Repondentas Nr 1, 2022). Poskyryje 1.3 apibrėžta, kad psichologinių operacijų tikslas, daryti įtaką 

žmonių suvokimui, požiūriui ir elgesiui (Narula, 2004). Tai reiškia jog PSYOPS naudojamos siekiant 

sukurti sau palankias karo sąlygas, taip gaunant visuomenėms į kurią kėsinamasi palaikymą. Bandoma 
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iškreipti visuomenės pasaulio suvokimą, destabilizuoti valstybę ir visuomenę, demoralizuoti žmones ir 

mažinti kolektyvinę valią priešintis (Narula, 2004). Siekiant karinių tikslų, tai palengvina karo sąlygas 

(Goldstein, Frank L. ir F. Findley, 1996). Taigi pirmiausia psichologinės operacijos yra įspėjimas. Kaip 

sakė Clausewitz: „Politiniai ketinimai yra tikslas, karas – priemonė, o priemonės niekada negalima 

įsivaizduoti be tikslo“ (Clausewitz, 2008). Dėl šios priežasties pačioje karo pradžioje psichologines 

operacijas galima išnaudoti su tikslu motyvuoti savus kovotojus, didinti jų moralę, įspėti visuomenę apie 

tai kas laukia, bei mažinti priešo pajėgų valią priešintis (Jeffrey B. Jones & Michael P. Mathews, 1995). 

Respondentas Nr 1 pabrėžia, kad: „Psichologinės operacijos trumpuoju laikotarpiu gali veikti kaip 

reikšmingas jėgos daugiklis ir daryti lemiamą poveikį tikslinei auditorijai“ (Repondentas Nr 1, 2022).  

Tokios pat nuomonės laikosi ir Respondentas Nr.2. teigia, kad “Psichologinis poveikis buvo, yra ir bus 

naudojamas beveik visose pasaulio kariuomenėse / operacijose. Kadangi beveik visus pasaulio ginklus 

vis dar valdo žmogus, išvesti iš rikiuotės ginklus valdantįjį asmenį visada buvo prioritetas ir, ką rodo 

istorija, tai neretai pavyksta” (Respondentas Nr 2, 2022). Galima daryti išvadą, kad karas pirmiausia 

priklauso nuo žmogaus. Daroma įtaka žmogaus suvokimui, požiūriui ir elgesiui iš esmės gali pakreipti 

karą visai kita linkme nei tikėjosi priešiška valstybė (Narula, 2004). Rusijos-Ukrainos karo atveju Rusija 

tikėjosi lengvos pergalės, tačiau gavo netiesioginį viso pasaulio pasipriešinimą kare. Antrasis 

respondentas taip pat pabrėžė pagrindinį psichologinių operacijų elementą, priešininko karių valios 

priešintis mažinimą su tikslu nutraukti karą. Darant įtaką žmonėms, galima stabdyti priešą naudojant 

mažiau resursų bei patiriant mažiau nuostolių. Tai galima daryti apgaulės, apie kurią kalbėjo Sun Tzu 

būdu (Tzu, 2019). Kuriant psichologinį spaudimą, tiek taktiniame lygmenyje, tiek operaciniame 

lygmenyje galima pakeisti priešo suvokimą apie savo turimas karines pajėgas, apie jų planus ir 

operacijas, apie žmonių valią priešintis (Goldstein, Frank L. ir F. Findley, 1996). Ukrainos atveju, buvo 

nuolat akcentuojamas Vakarų valstybių ginklų tiekimas Ukrainai. Kaip pabrėžia Respondentas Nr. 3: 

“Psichologinės operacijos suteikia manevro laisvę reguliarių padalinių vienetams ir taupo resursus 

klaidinant priešiškas pajėgas. Psichologinių operacijų elementai sustiprina jėgos demonstravimo efektą“ 

(Respondentas Nr 3, 2022) Psichologinių operacijų naudojimas skirtinguose lygmenyse padeda klaidinti, 

stabdyti, priversti priešą skubėti, keisti dislokacijos vietas ar savo maršrutus, nukreipti sau naudingais 

maršrutais ir tai išnaudoti savo operacijų tikslams pasiekti. Kaip teigia Respondentas Nr.4 „karių moralė, 

kaip rodo pasaulio konfliktai, lemia karo eigą ne mažiau nei ginkluotė. Tai liečia tiek savus tiek 

sąjungininkų karius, ir žinoma priešo karių bei karo vietos gyventojus. Taip, PSYOPS yra ginklas ir prieš 

savus netaikomos, bet yra priešiškos PSYOPS arba propaganda, kurios analizę ir atsakomąsias priemones 

kažkas turi vykdyti. Taip, už karių moralę atsakingi vadai. Bet vadai ne visada žino, kas dedasi 
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informaciniame lauke, todėl PSYOPS specialistai gali būti puikiu įrankiu pasirenkant priemones kovoje 

su priešu“ (Respondentas Nr 4, 2022). Informacinis laukas suteikia daugybę naudingos informacijos, 

kuri gali būti panaudota priešui paveikti arba neutralioms auditorijoms patraukti. Ne tik PSYOPS 

operacijų naudojimas, bet ir mokėjimas atpažinti suteikia galios pusiausvyros pasikeitimą. PSYOPS 

produktai atskleidžia priešo ketinimus bei tikslus, todėl juos galima išnaudoti savo naudai, būti vienu 

žingsniu priekyje planuojant operacijas. Apibendrinus galima daryti išvadą, kad psichologinės operacijos 

šiuolaikinį karą keičia visuose karo dimensijose. Žmonėms daroma įtaka padeda kurti sau palankias karo 

sąlygas, informacijos persvara padeda atitinkamai planuoti operacijas, PSYOPS produktų išmanymas 

suteikia galimybę reaktyviai reaguoti ir priimti atitinkamus sprendimus, taip sumažinant savo nuostolius. 

Tikslinių auditorijų išmanymas, įtraukia naujus karo dalyvius, kurie netiesiogiai dalyvauja kare.  

Antrasis klausimas: Kaip vertintumėte Ukrainos psichologines operacijas, nuo tada, kai vasario 24 

dieną Rusija užpuolė Ukrainą? Ko jūsų nuomone Ukrainai pavyko pasiekti naudojant psichologines 

operacijas? 

Respondentas Nr.1 pabrėžia, kad: „Nuo pat karo veiksmų prieš Ukrainą pradžios, Ukraina sistemiškai 

vykdo sėkmingas psichologines operacijas“ (Repondentas Nr 1, 2022). Tai yra vienas pagrindinių 

PSYOPS elementų. Patvirtinta informacija, nuoseklus naratyvas ir besitęsiančios produktų serijos padeda 

užtikrinti šaltinio patikimumą. Kuo šaltinis patikimesnis, tuo lengviau bus daryti įtaką žmonėms (Narula, 

2004). Ukraina stipriai apribojo žiniasklaidos atstovų patekimą į aktyvių karo veiksmų zoną bei uždraudė 

civiliams gyventojams dalintis informacija. „Ukraina informacinį visuomenės alkį malšino apgalvotais 

PSYOPS produktais, taktinių pergalių vaizdais, nuolat atnaujinama statistiką apie sunaikintus priešo 

pajėgumus. Tokiu būdu palaiko aukštą savo karių, piliečių ir tarptautinių rėmėjų moralę ir norą tęsti 

kovą“ (Repondentas Nr 1, 2022) Taip Ukraina įtraukė visuomenę į PSYOPS produktų kūrimo procesus. 

Kaip pavyzdį galima imti „Ruskii korabl“ pašto ženklų konkursą „Facebook“ platformoje 

(https://www.facebook.com/ukrposhta/posts/4970728059640475). Įraše nuotrauka su Ukrainos 

prezidentu laikančiu naują Ukrainos pašto ženklą su prierašu: „Volodymyro Zelenskio nuotrauka įrodo, 

kad pašto ženklai yra ne tik pašto išlaidų apmokėjimas, tai ir nacionalinė padėtis, kultūra, menas, kurį 

galime neštis tiesiog išsiuntę laišką. Tegul mūsų pašto ženklą „Rusijos karo laivas, eik...!  pamatys visas 

pasaulis. Šlovė Ukrainai“ (šaltinis: https://www.facebook.com/ukrposhta/posts/4970728059640475).  

Taip pat žmonės buvo raginami kurti meno kūrinius susijusius su karu, kuriais buvo dalinamasi 

tinklapyje: https://creativesforukraine.com. Kitas labai veiksmingas PSYOPS elementas žinomų asmenų 

įtraukimas ir aktyvus ir dažnas rodymas paprastiems žmonėms, sportininkų, menininkų lyginimas prieš 

karą ir kare, politikų emocingi pasisakymai (https://edition.cnn.com/videos/world/2022/02/25/petro-

https://www.facebook.com/ukrposhta/posts/4970728059640475
https://www.facebook.com/ukrposhta/posts/4970728059640475
https://creativesforukraine.com/
https://edition.cnn.com/videos/world/2022/02/25/petro-poroshenko-former-ukrainian-president-rifle-kyiv-newday-berman-vpx.cnn
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poroshenko-former-ukrainian-president-rifle-kyiv-newday-berman-vpx.cnn, nuo 1:16 min). Žinučių 

patikimumas užtvirtinamas autoritetingų žmonių pasisakymais. Tai didina patikimumą ir veiksmų 

legitimumą. „Aktyviai naudoja įtikinimo priemones kreipdamiesi į tarptautinę bendruomenę (Zelenskio 

jausmingi pasisakymai, UA ambasadoriaus LT kreipimasis lietuvių kalba, UA ambasadoriaus JP 

persirengimas tradiciniais šarvais” (šaltinis: 

https://twitter.com/KorsunskySergiy/status/1493377406811643904/photo/1 )“ (Repondentas Nr 1, 

2022). Tačiau, kaip pabrėžia Respondentas Nr.2 „Reikia labai aiškiai atskirti, kas yra psichologinė 

operacija ir kas yra propaganda. Kartais šios dvi sąvokos gali būti suprantamos tapačiai, tačiau tai nėra 

tas pats“ (Respondentas Nr 2, 2022). Jei bandoma sukurti psichologinės operacijos idėją, tačiau ji 

slepiama po melu arba iš esmės visa idėja remiasi melu, sukuriamas nepatikimo šaltinio įvaizdis. O 

šaltinio patikimumas užtikrina PSYOPS produkto siekiamą rezultatą (Goldstein, Frank L. ir F. Findley, 

1996). „Mano vertinimu, Ukraina padarė keletą klaidų, tačiau tuo pačiu ir išnaudoja sukauptą 

psichologinių operacijų duomenų bazę, kas jai leidžia susilaukti didžiosios pasaulio dalies palaikymo“ 

(Respondentas Nr 2, 2022). Respondentas Nr. 3 pritaria: “Mano nuomone, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų 

Psichologinių operacijų vienetai atlieka didžiulį vaidmenį siekiant susilpninti Rusijos karių norą pulti. 

Tai jiems pavyko pasiekti platinant žuvusių ir sudegusių karių atvaizdus bei pademonstruojant Rusijos 

vadovybės neprofesionalų planavimą, kuomet nebuvo atlikta vietovės analizė ir sunkioji ginkluotė buvo 

tiesiog užklimpusi pievoje“ (Respondentas Nr 3, 2022). Visi respondentai pabrėžia, kad Ukraina 

tinkamai išnaudojo sukauptas žinias ir turimą informaciją visuose karo dimensijose. Taip akcentuojamas 

PSYOPS produktų šaltinis ir jo patikimumas, kurį pabrėžia ir Narula, Goldshtein ir Necula savo 

darbuose.  

Trečiais klausimas: kokias klaidas daro Ukraina naudodama psichologines operacijas? Visi 

respondentai pabrėžia, kad klaidos yra diskutuotinas klausimas, tačiau dažniausiai pasitaikanti klaida 

buvo netinkamas tikslinės auditorijos pasirinkimas.  Dėl šios priežasties PSYOPS produktai nepasiekė 

norimo rezultato. Taip pat respondentas Nr.1 pastebi, kad: „Yra produktų, nesuderinamų su bendru 

"civilizuotai kariaujančių" ukrainiečių naratyvu” 

https://m.facebook.com/groups/1533380843591566/permalink/3042527536010215/ “ (Repondentas Nr 

1, 2022). Antroji visų respondentų išskiriama klaida yra melas. Kuriami produktai turi atitikti bendrą 

valstybės naratyvą, principus ir metodus. Kitu atveju, PSYOPS produktas gali pasiekti priešingą nei 

tikimasi rezultatą, skatinti žmonių nepasitikėjimą, pyktį. Mažinamas patikimumas ir įtakos darymo 

galimybė, produktas gali būti prilyginamas juodajai propagandai ir melui (Jenks, 2006).  

https://edition.cnn.com/videos/world/2022/02/25/petro-poroshenko-former-ukrainian-president-rifle-kyiv-newday-berman-vpx.cnn
https://twitter.com/KorsunskySergiy/status/1493377406811643904/photo/1
https://m.facebook.com/groups/1533380843591566/permalink/3042527536010215/
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Ketvirtasis klausimas:  Kaip vertinate Rusijos psichologines operacijas? Kuo šios operacijos jūsų 

nuomone pasižymi? Pasak respondento Nr. 1: „Matosi didelis šiam kariavimo būdui skirtas dėmesys, 

finansavimas. Kai veiksmai vykdomi apgalvotai, pagal parengtus planus, jie kelia grėsmę skaldo 

visuomenę, sukuria progas provokacijoms, atitraukia politikų dėmesį” (Repondentas Nr 1, 2022). Viena 

pagrindinių Rusijos PSYOPS auditorijų yra Rusijos visuomenė. Ilgalaikis PSYOPS naudojimas 

suformavo agresyviai priešišką vakarams naratyvą (Fabian, 2019 ). Trečiasis respondentas pabrėžia 

Rusijos PSYOPS metodus: „Tai yra daug įtakos turintys veiksmai, kurie dažnai apleliuoja į sentimentus, 

iliuzijos ir savęs apgaudinėjimo (laikinumas, šmeižtas, supriešinimas, neapykanta „kitokiems“, 

„mažiausia blogybė“ ir pan.) principus (Respondentas Nr 3, 2022).Rusija naudoja daugybę skirtingų 

PSYOPS metodų įtakai daryti (žiūrėti 3 skyrių) . Geras planavimas, koordinavimas yra neatsiejama 

psichologinių operacijų dalis (Narula, 2004). 

Penktasis klausimas: Kokios pagrindinės Rusijos psichologinių operacijų klaidos?  Visi 

respondentai pabrėžia, kad Rusija savo PSYOPS ruošia remdamasi melu. Melas anksčiau ar vėliau 

išaiškėja arba juodoji propaganda, jei yra identifikuota, nepasiekia norimo tikslo, tiek žinutė, tiek šaltinis 

praranda patikimumą. Antrasis respondentas pabrėžia, kad Rusijos psichologinės operacijos „bukai 

naivios“ (Respondentas Nr 2, 2022). Rusija atlieką puikią tikslinės auditorijos analizę, kuria kuriamas 

PSYOPS produktas, išnaudoja ilgą laiką kurtus ir plėtotus naratyvus, tačiau produktai ruošiami remiantis 

melu, netikrais faktais (Respondentas Nr 3, 2022). „Melas tokio mąsto, kad neretai susidaro įspūdis, jog 

jie patys paskęsta jo kiekyje“ (Respondentas Nr 2, 2022). Melo koncepcijai pritaria ir trečiasis 

respondentas: „Dažnu atveju Rusijos naudojamose psichologinėse operacijose yra meluojama ir 

produktai naudojami paveikti pačios šalies gyventojus“ (Respondentas Nr 3, 2022). Pagal NATO 

doktriną, psichologines operacijas galima naudoti tik priešo auditorijai (NATO, 2009). Tačiau Rusija 

PSYOPS naudoja prieš visus, o svarbiausia prieš savo visuomenę. „Labiausiai pastebimos taktinės 

klaidos (pvz. sumontuota Putino "arbatėlė" su stiuardesėmis“ (šaltinis: 

https://www.youtube.com/shorts/b_tvynz6JlQ) (Repondentas Nr 1, 2022). Rusijos PSYOPS produktų 

analizė parodė, kad Rusija daro logines klaidas, naratyvai neatitinka, melas papildomas dar didesniu 

melu. Taip prarandamas pasitikėjimas, įtakos galia. Pastaruoju metu įvairiais kanalais vis dažniau buvo 

perduodamos žinios apie Švediją ir NATO. Taip pat Rusijos propagandoje labai dažnai pasikarotojo 

nacizmo tema. Vienoje iš Rusijos propagandos laidų buvo paminėta, kad Švedijos ir Suomijos 

prisijungimas prie NATO, būtų „kaip Trečiojo Reicho išplėtimas“ (Tenitskaya, 2022). Tai puikus Rusijos 

vykdomų PSYOPS pavyzdys, kai aprašomas įvykis ir tada sukuriamas visiškai neteisingas tikrovės 

suvokimas aplink jį (Tenitskaya, 2022). 

https://www.youtube.com/shorts/b_tvynz6JlQ
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 Remiantis Rusijos-Ukrainos karo atveju atlikta apklausa atskleidė, kad psichologinės operacijos 

keičia šiuolaikinį karą. Psichologinės operacijos gali būti indikatoriumi apie planuojamus karinius ir 

politinius tikslus kitoje valstybėje. Taip pat PSYOPS naudojimas padeda sukurti palankias sau karo 

sąlygas, keičia žmonių suvokimą, požiūrį ir elgesį siekiant visuomenės destabilizavimo, palaikymo, bei 

su tikslu mažinti kolektyvinę valią priešintis. Taip pat išskiriamos baltosios psichologinės operacijos, kai 

šaltinis ir informacija patvirtinta didėja tiek informacijos tiek šaltinio patikimumas bei produkto 

efektyvumas galintis turėti didesnę įtaką tikslinei auditorijai. Tyrimas taip pat atskleidė, kad 

psichologinių operacijų naudojimas remiant jas melu ar nepatvirtinta informacija, mažina tiek šaltinio 

tiek informacijos patikimumą bei produkto efektyvumą. Ekspertai išskiria sėkmingų Ukrainos 

psichologinių operacijų elementus tokius, kaip: sistemingumas, patikimumas, koordinacija, naratyvų 

atitikimas ir teisingai pasirinkta tikslinė auditorija. Tai išplečia karo galimybes, perkelia karą iš mūšio 

lauko į socialinius tinklus, karas vyksta ne tik konkrečioje vietoje, bet visame pasaulyje. Žmonių 

supratimas, požiūris ir elgesys yra labai svarbus elementas nusakant konflikto eigą, baigtį ir aplinkos po 

konflikto pobūdį. Jeigu anksčiau karas buvo galios kova konvencinėmis priemonėmis, o psichologinės 

operacijos naudojamos daugiausia priešui apgauti ir suklaidinti, tai dabar konvenciniai karo principai 

nepasikeitė, bet pasikeitusios technologijos leidžia daug efektyviau išnaudoti psichologinį karo elementą. 

Anksčiau psichologinės operacijos buvo žmonės veikiantys rezistencijoje, laikraščių skelbimai, plakatai 

ir skrajutės kleidžiantys gandus ir bandantys pakeisti priešo karo suvokimą (Narula, 2004). Šiandien 

PSYOPS yra tiesioginiai karo vaizdai 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, kuriuose rodomi realūs 

vaizdai iš mūšio lauko. Nuotraukos  su žuvusiais priešo kariais, sunaikinta priešo technika, žuvę civiliai, 

moterys ir vaikai yra svarbus įtakos elementas apeliuojantis į žmonių jausmus. Vakarų politiniai lyderiai 

skatinami greičiau ir efektyviau priimti Ukrainai naudingus sprendimus. O į Rusiją nukreiptos PSYOPS 

mažina žmonių valią imtis agresyvių veiksmų prieš Ukrainą, bei didina valią priešintis savo valdžiai, kuri 

pradėjo karą. Tuo tarpu Rusija stiprina savo, kaip agresorės įvaizdį. Melas, falsifikuotos istorijos, 

nuotraukos bei vaizdo įrašai skatina nepasitikėjimą, pyktį ir norą priešintis. Kare atsiranda nauji karo 

dalyviai, civiliai. Kasdien socialinėje erdvėje jie dalinasi informacija, organizuoja palaikymo akcijas, 

vienijasi ir teikia tiek moralinę tiek finansinę paramą Ukrainai.  
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IŠVADOS 

Magistro darbo tikslui pasiekti visų pirma buvo išanalizuota teorinė karo sąvokos prieiga, karo 

sąvokos pokytis bei teorinės sąsajos tarp strateginės komunikacijos, informacinių operacijų bei 

psichologinių operacijų, kaip naujų karo elementų. Remiantis teorijos analize, buvo pasirinkta ir 

pritaikyta geriausiai tinkanti psichologinių operacijų produktų vertinimo metodologija. Tyrimui atlikti 

buvo pasirinktas kokybinis tyrimo metodas, kurio tikslas buvo išsiaiškinti, kaip psichologinės operacijos 

keičia šiuolaikinį karą. Išanalizavus Rusijos ir Ukrainos naudojamas psichologines operacijas bei 

psichologinių operacijų produktus kuriamus Rusijos-Ukrainos kare, galima daryti šias išvadas:  

1.   Karo sąvokos literatūros analizė parodė, vis dar nėra vienos karo sąvokos su kuria sutiktų visi 

mokslininkai. Klasikiniai teoretikai, tokie, kaip Clausewitz teigia, kad karas yra dvikova tarp dviejų 

priešiškų pusių siekiant sunaikinti priešą. Kita dalis mokslininkų teigia, kad karas pasikeitė dėl valstybės 

ir technologijų raidos, dėl šios priežasties keičiasi karo tikslai, metodai ir dalyviai. Technologijų ir 

valstybių raida pareikalavo peržiūrėti vyraujančią karo tipologiją, persvarstyti karo koreliacijas ir 

permąstyti teorines karo prielaidas. Karo modeliai keičiasi laiku ir erdvėje, dėl šios priežasties karas iš 

esmės tapo aiškinamas kitaip. Tačiau šiuolaikinis karas yra tiesiog įvairių senųjų karų susijungimas ir 

priskyrimas naujai kategorijai apimančiai naujus karo principus, metodus, priemones, tikslus ir dalyvius.  

Informacijos revoliucija prisidėjusi prie karo sąvokos plėtimo į karą įnešė ir dvi naujas 

dimensijas: informacinę-technologinę ir informacinę-psichologinę. Psichologinė karo dimensija yra 

tokia pat svarbi, kaip ir fizinė karo dimensija, o psichologinės operacijos (PSYOPS) tapo daug 

aktualesnės informacijos amžiuje. Psichologinių operacijų tikslas, keisti žmonių suvokimą, požiūrį ir 

elgesį. Tai apima ne tik karinį personalą, bet ir visuomenę, kuri tampa nauju karo dalyviu. Naudojamos 

strateginiame (paremti nacionalinę strategiją), operaciniame (paremti bendrą vado sumanymą) bei 

taktiniame lygmenyje (sujungti bendras pastangas, prieš priešišką jėgą ar priešiškai nusitekusią 

auditoriją) PSYOPS perkelia karą iš fizinės mūšio lauko vietos į kovą žmonių galvose. Konvenciniai 

veiksmai lieka svarbiu karo elementu. Tačiau psichologinių operacijų pagalba karas išsiplečia už 

puolamos valstybės teritorinių ribų ir nekinetiniais veiksmais vyksta visame pasaulyje.  

2.  Tyrimui pasirinktas geriausiai tinkantis kokybinis tyrimo metodas, leidžiantis atsakyti į 

klausimą kaip psichologinės operacijos keičia šiuolaikinį karą. Tyrimas padalintas į du etapus: 

psichologinių operacijų produktų analizė ir interviu su Lietuvos kariuomenės specialistais. PSYOPS 

produktų vertinimui, remiantis literatūros analize, buvo sukurtas vertinimo modelis. Vertinimo modelis 

leido kiekvieną produktą išanalizuoti pagal šaltinį, naratyvą, metodą, nuotaiką, platinimo kanalą, bei 

pasiektą rezultatą. Remiantis turinio analize buvo sudarytas interviu klausimynas, kuris buvo išsiųstas 
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tyrimo respondentams. Atliekant tyrimą buvo neišvengta ribotumo, tačiau neigiamos įtakos tyrimui tai 

nepadarė, o gauti rezultatai papildo teorinę analizę.   

3. „Rusų pasaulio“ koncepcija naudojasi Rusijos „tautiečiais“ Ukrainoje paverčiant juos norimos 

informacijos, požiūrių ir elgesio skleidėjais. Kare naudojami naratyvai paremti istoriniu ir kultūriniu 

rusakalbių bendruomenių bendrumu. „Rusų pasaulio“ samprata pateisina Rusijos teises kurti savo 

žmogaus teisių sistemą, teisės normas, istorijos ir teisingumo sistemos interpretaciją. Ši koncepcija taip 

pat aktyviai reklamuojama per Rusijos žiniasklaidos kanalus, kurie yra kontroliuojami Rusijos valdžios. 

Galinga Rusijos vyriausybės žiniasklaidos kontrolė suvaidino svarbų vaidmenį įgyvendinant 

pagrindinius naratyvus, išdėstytus Rusijos Federacijos strateginiuose dokumentuose. Naratyvai kuriami, 

kaip nebaigta istorija arba neišspręsta problema, kuri leidžia mobilizuoti auditoriją ir reikalauja 

sprendimo. Pagrindiniai identifikuoti Rusijos naratyvai: Krymo priklausymas Rusijai, Ukrainos 

susijungimas su Rusija ar tapimas federalizuota valstybe, istorinės Rusijos atžvilgiu padarytos neteisybės 

ar būtinybė kovoti su „neonacių grėsme“. PSYOPS produktai remiasi informacijos manipuliacija siekiant 

sukurti medžiagą patvirtinančią vyraujantį pasakojimą.  

Rusijos psichologinių operacijų strategija nepasikeitė, tačiau sulaukė visiškai kitokios Ukrainos 

ir Vakarų reakcijos. Ilgą laiką kurti naratyvai buvo perprasti ir nebeturėjo įtakos žmonių suvokimui, 

požiūriui ir elgesiui užsienio auditorijose. Melu paremtos istorijos, nesutampantys faktai, falsifikuoti 

vaizdo produktai greičiau atpažįstami ir nebedaro tokios stiprios žalos. Tuo tarpu ilgai kurti naratyvai 

vidinei auditorijai vis dar daro įtaką. Padarytos psichologinių operacijų klaidos šiuolaikiniame kare 

sumenkino Rusijos įvaizdį pasaulyje, paskatino priešiškumą, tuo pačiu suvienijant Europą. Tik 

susivienijimas tapo ne Rusijos galios daugikliu, o Rusijos stabdymo elementu.   

4.  Ukrainos psichologinių operacijų pagrindas yra operacijos nutaikytos tiek į civilines, tiek į 

politines, tiek į karines tikslines auditorijas su tikslu pakeisti žmonių suvokimą, požiūrį ir elgesį. 

Pagrindiniai naudojami naratyvai: karo teisės pažeidimai, nusikaltimai žmogiškumui, civilių aukos, 

herojai. Tai padėjo Ukrainai įgyti viršenybę prieš Rusiją gaunant Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų 

diplomatinę, humanitarinę, finansinę ir karinę pagalbą ir palaikymą. Vakarų lyderiai tiesiogiai ir 

netiesiogiai buvo paskatinti priimti efektyvius ir greitus sprendimus, reaguojant į Rusijos agresiją 

Ukrainoje.  

Psichologinės operacijos gali būti indikatoriumi apie planuojamus karinius ir politinius tikslus 

kitoje valstybėje. Kuomet Ukrainai buvo tiekiami ginklai iš Europos ir JAV, tai Rusijai buvo taikomos 

sankcijos, nutraukinėjami diplomatiniai santykiai ir uždaromi oro keliai. Rusija buvo izoliuota nuo 

Europos. Rusija skiria didžiulį dėmesį planavimui, finansavimui ir psichologinio įrankio naudojimui 
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kare, tačiau didžiausia daroma klaida yra produktai paremti melu, kurie keičia karą ne palankia linkme. 

Juodoji propaganda mažina patikimumą Rusija, išaiškėjęs melas kelia pyktį, nepasitenkinimą ir agresyvų 

atsaką. Ukraina sujungdama klasikinio karo elementus (konvencinė kova) su naujais karo elementais 

(informacija, psichologija) keičia karo dimensiją. Konvenciniai veiksmai ir toliau yra pagrindinis karo 

elementas padedantis naikinti priešą. Tačiau Ukrainos gaunama humanitarinė, diplomatinė, karinė 

pagalba prisideda prie konvencinių veiksmų efektyvumo. Tyrimas atskleidė, tiek teigiamą tiek neigiamą 

psichologinių operacijų poveikį šiuolaikiniame kare. Melu paremtos Rusijos PSYOPS sumažino 

valstybės patikimumą, sukūrė Rusijos, kaip agresorės įvaizdį, pakenkė diek diplomatiniams, tiek 

politiniams santykiams tiek ekonomikai. Ukrainai pavyko suvienyti visą Europą prieš agresorių, 

destabilizuoti Rusijos visuomenę, o Rusija ir jos žmonės tapo nepatikima, meluojančia, nekaltus žmones 

žudančia valstybe viso pasaulio akyse. Gaunama diplomatinė, politinė, humanitarinė, finansinė ir karinė 

pagalba išplečia kariavimo galimybes priešui nugalėti. Moralinis palaikymas didina motyvaciją kovoti, 

priešintis ir ieškoti naujų būdų karui laimėti. Bet lygiai taip pat, sankcijos, politiniai ir ekonominiai 

sprendimai suvaržo karo galimybes. 
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PRIEDAI 

1 Priedas 

V.Putino 2022 m. kovo 3d. kalbos vertinimas pagal "SCAME" (šaltininis: 

https://www.youtube.com/watch?v=XJuNrJcFuBs )  

Šaltinio elementai. 

a. Aktorius. V.Putinas 

b. Autorius. Global News 

c. Propagandos tipas. Balta 

Turinio elementai 

1. Tikslas 
Pateisinti Rusijos vykdomus veiksmus Ukrainoje, iškelti savo 

sėkmingos „specialios operacijos“ naratyvą 

2. Įtikinėjimo metodai Neišvengiamumas, teisėtumas, šmeižtas, etikečių klijavimas 

3. Nuotaika Kelia pasitikėjimą, saugumo jausmą 

4. Kontekstas 

Pasakojime naudoja ilgus metus kurtus naratyvus, Ukrainiečius lygina 

su naciais, kuria „saugotojos“ vaidmenį, pabrėžia būtinumą padėti 

savo žmonėms. 

5.Ketinimai 
Pateisinti savo veiksmus, iškelti savo „gelbėtojos“ poziciją, įtikinti, 

kad Rusijai puikiai sekasi. „Tautiečių“ palaikymas Ukrainoje. 

Auditorija 

1. Pirminė TA Rusijos gyventojai/rusakalbiai Ukrainos gyventojai 

a. TA nuomonė Rusija stipri valstybė turinti padėti savo tautiečiams Ukrainoje 

b. Pasirinkimo priežastis  
Lengvai pažeidžiama auditorija dėl ilgalaikio psichologinių operacijų 

naudojimo.  

2. Antrinė TA Europos politiniai lyderiai 

a. TA nuomonė Rusija vykdo neteisėtus veiksmus. 

b. Pasirinkimo priežastis Bandoma pateisinti karo veiksmus Ukrainoje. 

Media 

1. Platinimo metodas “Youtube” platforma 

2. Reakcija Peržiūrėta daugiau nei 90 tūkstančių kartų, 701 komentaras 

3. Nuoroda https://www.youtube.com/watch?v=XJuNrJcFuBs 

Efektas 

1. Vertinimo metodas Subjetyvus 

https://www.youtube.com/watch?v=XJuNrJcFuBs
https://www.youtube.com/watch?v=XJuNrJcFuBs
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2 Priedas 

Rusijos karys – išlaisvintojas. (Šaltinis: https://t.me/slava_ukraini_ltu/2520 ) 

 

 

 

https://t.me/slava_ukraini_ltu/2520
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3 Priedas 

Rusijos karys išlaisvintojas. PSYOPS produkto analizė (Šaltinis: https://t.me/slava_ukraini_ltu/2520) 

Šaltinio elementai. 

a. Aktorius. Karys 

b. Autorius. Rusijos Federacija 

c. Propagandos tipas. Pilka 

Turinio elementai 

1. Tikslas 

Pateisinti Rusijos vykdomus veiksmus Ukrainoje, iškelti savo 

sėkmingos „specialios operacijos“ naratyvą, formuoti Rusijos, kaip 

gelbėtojos įvaizdį 

2. Įtikinėjimo metodai Neišvengiamumas, teisėtumas 

3. Nuotaika Kelia pasitikėjimą, saugumo jausmą, rodo pasiruošimą 

4. Kontekstas 
Kuria „saugotojos“ vaidmenį, pabrėžia būtinumą padėti savo 

žmonėms 

5.Ketinimai 
Pateisinti savo veiksmus, iškelti savo „gelbėtojos“ poziciją, „tautiečių“ 

palaikymas Ukrainoje. 

Auditorija 

1. Pirminė TA Rusijos gyventojai 

a. TA nuomonė Rusija stipri valstybė turinti padėti savo tautiečiams Ukrainoje 

b. Pasirinkimo priežastis  
Lengvai pažeidžiama auditorija dėl ilgalaikio psichologinių operacijų 

naudojimo.  

2. Antrinė TA Rusakalbiai Ukrainos gyventojai 

a. TA nuomonė Nežinoma 

b. Pasirinkimo priežastis 
Lengvai pažeidžiama dėl vykdomų karo veiksmų, bandoma įtikinti, 

kad Rusija juos gelbėja 

Media 

1. Platinimo metodas “Telegram” platforma 

2. Reakcija 
Peržiūrėta daugiau nei 17 tūkstančių kartų, nors mažai (7tūkst.) kanalo 

sekėjų – tikėtina, kad daug individualių pasidalinimų. 

3. Nuoroda https://t.me/slava_ukraini_ltu/2520  

Efektas 

1. Vertinimo metodas Subjetyvus 

 

https://t.me/slava_ukraini_ltu/2520
https://t.me/slava_ukraini_ltu/2520
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4 Priedas 

Pro rusiški plakatai (šaltinis: https://t.me/thezfiles  ) 

 

  

https://t.me/thezfiles
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5 Priedas 

Pro rusiški plakatai, PSYOPS produkto analizė (šaltinis: https://t.me/thezfiles ) 

Šaltinio elementai. 

a. Aktorius. Rusų kareiviai, radikalai, vaikas 

b. Autorius. @thezfiles administratorius 

c. Propagandos tipas. Pilka 

Turinio elementai 

1. Tikslas Išaiškinti palankų naratyvą; pateisinti įsiveržimą į Ukrainą. 

2. Įtikinėjimo metodai 
Teisėtumas; neišvengiamumas; nauda; mažiausia blogybė; etikečių 

klijavimas; šmeižtas. 

3. Nuotaika 
Aukšta išreikšta moralė.Siunčia prorusišką žinutę (NATO ir JAV – 

antirusiškos); nesustos ir kovos toliau. 

4. Kontekstas Kuria „saugotojos“ vaidmenį, pabrėžia būtinumą padėti savo 

žmonėms. Vaikas atrodo išsigandęs, susikaustęs ir nepatenkintas.  

5.Ketinimai 
Pateisinti savo veiksmus, iškelti savo „gelbėtojos“ poziciją, įbauginti 

TA ir sulaukti palaikymo 

Auditorija 

1. Pirminė TA Rusakalbiai, pro rusiški asmenys 

a. TA nuomonė N/A 

b. Pasirinkimo priežastis  Siekiama sustiprinti palaikymą tarp rusų ir rusakalbių 

2. Antrinė TA Antirusiški ar pro ukrainietiški rusakalbiai 

a. TA nuomonė N/A 

b. Pasirinkimo priežastis Paneigti pateiktus duomenis 

Media 

1. Platinimo metodas “Telegram” platforma 

2. Reakcija 
Peržiūrėta daugiau nei 171 tūkstančių kartų, nors mažai (20tūkst.) 

kanalo sekėjų – tikėtina, kad daug individualių pasidalinimų. 

3. Nuoroda https://disk.yandex.ru/d/MSO7hkxXE7re_Q 

Efektas 

1. Vertinimo metodas Subjetyvus 

 

  

https://t.me/thezfiles
https://disk.yandex.ru/d/MSO7hkxXE7re_Q
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6 priedas 

Vaizdo įrašo iš Mariupolio PSYOPS produkto analizė (šaltinis: 

https://www.youtube.com/watch?v=BYsWyK9QfKU ) 

Šaltinio elementai. 

a. Aktorius. Mariupolio gyventoja 

b. Autorius. Graham Phillips 

c. Propagandos tipas. Pilka 

Turinio elementai 

1. Tikslas Diskredituoti Azovo batalioną ir Ukrainos karines pajėgas 

2. Įtikinėjimo metodai Citata, šmeižtas, kitos pusės pristatymas 

3. Nuotaika Kelia neapykantą 

4. Kontekstas 

Aktorė pasakoja apie karinių pajėgų elgesį civilių žmonių atžvilgiu, 

bet neišskiria, kokios pajėgos (UA ar RU). Tačiau žurnalistas 

formuluoja klausimus apeliuodamas į Ukrainos kariuomenę, taip pat 

subtitrai skliausteliuose vis išskiria, jog aktorė kalba apie Ukrainos 

pajėgas. 

5.Ketinimai Sukelti Donbaso gyventojų nepasitenkinimą Ukrainos pajėgomis. 

Auditorija 

1. Pirminė TA Donbaso gyventojai 

a. TA nuomonė Nuo karo kenčia žmonės 

b. Pasirinkimo priežastis  Lengvai pažeidžiama auditorija, nes pavargus nuo ilgamečio konflikto 

2. Antrinė TA Ukrainos rusakalbiai 

a. TA nuomonė N/A 

b. Pasirinkimo priežastis Paneigti pateiktus oficialius duomenis 

Media 

1. Platinimo metodas “Youtube” platforma 

2. Reakcija 

Peržiūrėta daugiau nei 64 tūkstančių kartų, nors 315 kanalo sekėjų – 

tikėtina, kad daug individualių pasidalinimų, daugiau nei 5 tūkstančiai 

patiktukų, daugiau nei 1000  komentarų 

3. Nuoroda https://www.youtube.com/watch?v=BYsWyK9QfKU 

Efektas 

1. Vertinimo metodas Subjetyvus 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BYsWyK9QfKU
https://www.youtube.com/watch?v=BYsWyK9QfKU
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7 Priedas 

Dėkojama Rusijos kariams už veiksmus Ukrainoje. (Šaltinis: 

https://twitter.com/rusvmeste/status/1499415611142807554 ) 

 

  

https://twitter.com/rusvmeste/status/1499415611142807554
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8 Priedas 

Rusijos plakatų serija pristatanti Ukrainą, kaip teroristinę valstybę (šaltinis: https://t.me/thezfiles/20) 

 

  

https://t.me/thezfiles/20
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9 priedas 

Ukrainiečiai kreipiasi į Rusijos karių mamas. 2022. (šaltinis: https://sofrep.com/news/up-in-smoke-

russia-using-mobile-cremation-chambers-in-ukraine/?fbclid=IwAR0dD5t6FFiAeJJgJT-

77_Gxt2w0qYb_oUTxZfRbpOAZ7fEp37Px1sKlYgM ) 

 

  

https://sofrep.com/news/up-in-smoke-russia-using-mobile-cremation-chambers-in-ukraine/?fbclid=IwAR0dD5t6FFiAeJJgJT-77_Gxt2w0qYb_oUTxZfRbpOAZ7fEp37Px1sKlYgM
https://sofrep.com/news/up-in-smoke-russia-using-mobile-cremation-chambers-in-ukraine/?fbclid=IwAR0dD5t6FFiAeJJgJT-77_Gxt2w0qYb_oUTxZfRbpOAZ7fEp37Px1sKlYgM
https://sofrep.com/news/up-in-smoke-russia-using-mobile-cremation-chambers-in-ukraine/?fbclid=IwAR0dD5t6FFiAeJJgJT-77_Gxt2w0qYb_oUTxZfRbpOAZ7fEp37Px1sKlYgM
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10 priedas 

 „TikTok“ vaizdo įrašo PSYOPS produkto analizė analizė. 2022. (šaltinis: Farmers of Kyiv👑😂 

#ukraine #russia #farmersofukraine #military #europe #war #fact #fyp #foryoupage (tiktok.com) ) 

Šaltinio elementai. 

a. Aktorius. Žmogus vairuojantis traktorių ir žmogus sėdintis ant tanko 

b. Autorius. igoturattention 

c. Propagandos tipas. Pilka 

Turinio elementai 

1. Tikslas Parodyti Ukrainiečių drąsą ir ryžtą, sumenkinti Rusijos karines 

pajėgas, demoralizuoti Rusijos karius.   

2. Įtikinėjimo metodai Kitos pusės pristatymas 

3. Nuotaika Įkvepianti, motyvuojanti 

4. Kontekstas Filmuojama, kaip Ukrainos gyventojas su savo traktoriumi tempia 

Rusijos tanką. Tačiau sunku identifikuoti ar tankas tikrai Rusijos.  

5.Ketinimai Parodyti Rusijos nemokšiškumą kovoti, Ukrainiečių užsidegimą ir 

susivienijimą. 

Auditorija 

1. Pirminė TA 
UA tautybės asmenys ir kitų šalių gyventojai, kurie domisi karu 

Ukrainoje 

a. TA nuomonė N/A 

b. Pasirinkimo priežastis  Palaikyti civiliams moralę ir pademonstruoti ryžtą atremti priešą  

2. Antrinė TA Rusijos kariai 

a. TA nuomonė N/A 

b. Pasirinkimo priežastis Demoralizuoti priešą, skatinti pasiduoti 

Media 

1. Platinimo metodas “TikTok” platforma 

2. Reakcija 

Peržiūrėta daugiau nei 700 tūkstančių kartų,– tikėtina, kad daug 

individualių pasidalinimų, daugiau nei 70 tūkstančių patiktukų, 

daugiau nei 800  komentarų 

3. Nuoroda 
Farmers of Kyiv👑😂 #ukraine #russia #farmersofukraine #military 

#europe #war #fact #fyp #foryoupage (tiktok.com) 

Efektas 

1. Vertinimo metodas Subjetyvus 

https://www.tiktok.com/@igoturattention/video/7072912115371117829?_d=secCgYIASAHKAESPgo8IsnxwMULwUp2nrgEef83VCL3pUmiQkepXpwibBZvYz%2F1MTyxkbxUDzd2dukiHpHcFWZHaytzx6E9EY6GGgA%3D&_r=1&language=en&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAVo10t0lOr0hHv2jxrrXCIfPqqKiKe8VyD_zYrQpkh_zEvuMTkbJhBq2yDBOgQpw1&share_app_id=1233&share_item_id=7072912115371117829&share_link_id=d6767588-1b8d-4c0a-a304-735f299722b8&social_sharing=v3&source=h5_m&timestamp=1649273322&u_code=di5clm87a9ie7m&ugbiz_name=Main&user_id=6952236687264105478&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=messenger
https://www.tiktok.com/@igoturattention/video/7072912115371117829?_d=secCgYIASAHKAESPgo8IsnxwMULwUp2nrgEef83VCL3pUmiQkepXpwibBZvYz%2F1MTyxkbxUDzd2dukiHpHcFWZHaytzx6E9EY6GGgA%3D&_r=1&language=en&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAVo10t0lOr0hHv2jxrrXCIfPqqKiKe8VyD_zYrQpkh_zEvuMTkbJhBq2yDBOgQpw1&share_app_id=1233&share_item_id=7072912115371117829&share_link_id=d6767588-1b8d-4c0a-a304-735f299722b8&social_sharing=v3&source=h5_m&timestamp=1649273322&u_code=di5clm87a9ie7m&ugbiz_name=Main&user_id=6952236687264105478&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=messenger
https://www.tiktok.com/@igoturattention/video/7072912115371117829?_d=secCgYIASAHKAESPgo8IsnxwMULwUp2nrgEef83VCL3pUmiQkepXpwibBZvYz%2F1MTyxkbxUDzd2dukiHpHcFWZHaytzx6E9EY6GGgA%3D&_r=1&language=en&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAVo10t0lOr0hHv2jxrrXCIfPqqKiKe8VyD_zYrQpkh_zEvuMTkbJhBq2yDBOgQpw1&share_app_id=1233&share_item_id=7072912115371117829&share_link_id=d6767588-1b8d-4c0a-a304-735f299722b8&social_sharing=v3&source=h5_m&timestamp=1649273322&u_code=di5clm87a9ie7m&ugbiz_name=Main&user_id=6952236687264105478&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=messenger
https://www.tiktok.com/@igoturattention/video/7072912115371117829?_d=secCgYIASAHKAESPgo8IsnxwMULwUp2nrgEef83VCL3pUmiQkepXpwibBZvYz%2F1MTyxkbxUDzd2dukiHpHcFWZHaytzx6E9EY6GGgA%3D&_r=1&language=en&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAVo10t0lOr0hHv2jxrrXCIfPqqKiKe8VyD_zYrQpkh_zEvuMTkbJhBq2yDBOgQpw1&share_app_id=1233&share_item_id=7072912115371117829&share_link_id=d6767588-1b8d-4c0a-a304-735f299722b8&social_sharing=v3&source=h5_m&timestamp=1649273322&u_code=di5clm87a9ie7m&ugbiz_name=Main&user_id=6952236687264105478&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=messenger
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11 priedas 

Ukrainos Madona. 2022. (šaltinis: https://www.instagram.com/p/Cbac9eJt9d7/) 

 

 

  

https://www.instagram.com/p/Cbac9eJt9d7/
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12 Priedas 

"Ukrainos Motina" – PSYOPS produkto analizė.2022. (šaltinis: 

https://www.instagram.com/p/Cbac9eJt9d7/) 

Šaltinio elementai. 

a. Aktorius. Motina su kūdikiu ant rankos 

b. Autorius. Ukrainos gynybos ministerija 

c. Propagandos tipas. Balta 

Turinio elementai 

1. Tikslas Parodyti pasauliui ką išgyvena Ukrainoje gyvenantys žmonės, 

parodyti drąsą, ryžtą ir pasiaukojimą bei moterų stiprybę 

2. Įtikinėjimo metodai Socialinis spaudimas – moralinis apeliavimas 

3. Nuotaika Įkvepianti, motyvuojanti, ir tuo pačiu skaudi, kelianti gailestį, 

pasibaisėjimą 

4. Kontekstas 
Moters ant rankų laikančios kūdikį ligoninėje nuotrauka, šalia vyras. 

Matosi sužeidimai ant veido, subintuota galva. Išgąstis akyse, 

liūdesys ir drąsa.  

5.Ketinimai 
Parodyti pasauliui kas vyksta Ukrainoje, kaip kenčia civiliai, moterys 

vaikai ir kaip Rusija pažeidinėja karo teisę, vykdo nusikaltimus 

žmogiškumui.  

Auditorija 

1. Pirminė TA UA likę gynėjai ir išvykę UA gyventojai už Ukrainos ribų 

a. TA nuomonė N/A 

b. Pasirinkimo priežastis  Motyvuojantis ir palaikantis įrašas kovoti už savo šeimas vienytis ir 

naikinti priešą kuris taip elgiasi su UA žmonėmis 

2. Antrinė TA Vakarų visuomenė  

a. TA nuomonė Rusija pažeidinėja karo teisės principus 

b. Pasirinkimo priežastis Parodyti, kaip kenčia civiliai ir kaip Rusija pažeidinėja karo teisę  

Media 

1. Platinimo metodas “ Instagram ” platforma 

2. Reakcija Daugiau nei 101 tūkstančių patiktukų,– tikėtina, kad daug individualių 

pasidalinimų 

3. Nuoroda https://www.instagram.com/p/Cbac9eJt9d7/   

Efektas 

1. Vertinimo metodas Subjetyvus 

 

  

https://www.instagram.com/p/Cbac9eJt9d7/
https://www.instagram.com/p/Cbac9eJt9d7/
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13 Priedas 

Nuo Gernicos iki Mariupolio... Rusų fašistai žiauriai naikina Ukrainos Mariupolį. 2022. (šaltinis: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=274069591572167&set=pb.100069073844828.-

2207520000..&type=3) 

 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=274069591572167&set=pb.100069073844828.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=274069591572167&set=pb.100069073844828.-2207520000..&type=3
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14 Priedas 

Nuo Gernicos iki Mariupolio. PSYOPS produkto 

analizė(šaltinis:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=274069591572167&set=pb.100069073844

828.-2207520000..&type=3)) 

Šaltinio elementai. 

a. Aktorius. Mariana Višegirskaja iš Mariupolio gimdymo namų 

b. Autorius. Ukrainos Gynybos Ministerija 

c. Propagandos tipas. Balta 

Turinio elementai 

1. Tikslas 

Parodyti jog Rusija visam pasauliui prisipažino surengusi raketų 

smūgį Mariupolio gimdymo namuose. Akcentuoti ir parodyti 

pasauliui ir Rusijos žmonėms, kad Rusija vykdo karo nusikaltimus ir 

nusikaltimus žmoniškumui. 

2. Įtikinėjimo metodai Socialinis spaudimas – moralinis apeliavimas 

3. Nuotaika Liūdna, skaudi, gailestinga, žema moralė 

4. Kontekstas 
Sunaikinti gimdymo namai, sužeistos moterys vaikai, nešami 

sužeistieji. Baimė ir išgąsti akyse.   

5.Ketinimai 

Parodyti, kad Rusija vykdo karo nusikaltimus ir atakuoja civilius 

žmones, ligonines, žudo moteris, nėščias moteris ir vaikus. Akcentuoti 

paralelę tarp kadaise vykusių karų ir dabartinės situacijos. 

Auditorija 

1. Pirminė TA Ukrainos žmonės 

a. TA nuomonė Rusija vykdo karo nusikaltimus ir naikina civilius žmones ir objektus.  

b. Pasirinkimo priežastis  
Stiprinti Ukrainos žmonių motyvaciją kovoti prieš Rusiją ir ginti savo 

šalį, savo šeimą. 

2. Antrinė TA Vakarų šalių politikai   

a. TA nuomonė Rusija vykdo karo nusikaltimus ir naikina civilius žmones ir objektus. 

b. Pasirinkimo priežastis 
Apeliuoti į sprendimų priėmėjus, kad imtųsi veiksmų ir stabdytų 

Rusiją ir jos veiksmus.  

Media 

1. Platinimo metodas “ Facebook ” platforma 

2. Reakcija Daugiau nei 515 patiktukų,131 pasidalinimas. 

3. Nuoroda 
https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/274070038

238789  

Efektas 

1. Vertinimo metodas Subjetyvus 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=274069591572167&set=pb.100069073844828.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=274069591572167&set=pb.100069073844828.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/274070038238789
https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/274070038238789


76 

 

15 Priedas 

Karys su UA tridančiu skydu.2022. (šaltinis: 

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/278247011154425) 

 

  

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/278247011154425
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16 Priedas 

Karys su UA tridančiu skydu PSYOPS produkto analizė. (šaltinis: 

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/278247011154425) 

Šaltinio elementai. 

a. Aktorius. 
Karys su UA tridančiu skydu, ginantis moterį su vaiku nuo Rusijos Z 

raketų. 

b. Autorius. Ukrainos gynybos ministerija 

c. Propagandos tipas. Balta 

Turinio elementai 

1. Tikslas 

Parodyti pasauliui, jog Ukrainos kariai gina savo žemės ir šalies 

žmones. Vyrus, moteris, vaikus. Slepia juos po savo drąsos skydu ir 

surenka visas raketas ateinančias iš RF į UA.  

2. Įtikinėjimo metodai Socialinis spaudimas – moralinis apeliavimas 

3. Nuotaika 
Įkvepianti, motyvuojanti, tačiau tuo pačiu ir kiek liūdna, jog karys 

likęs vienas 

4. Kontekstas 
Ukrainos kariai gina moteris ir vaikus, stovi prieš priešą viena tik su 

skydu rankoje.  

5.Ketinimai 

Parodyti išvykusiems ir likusiems Ukrainos šalies žmonėms, jog jų 

didvyriai gina žemę, nuo jų šalį atakuojančios Rusijos, kuri pažeidžia 

visus karo veiksmus. 

Auditorija 

1. Pirminė TA UA likę gynėjai ir išvykę UA gyventojai už Ukrainos ribų 

a. TA nuomonė 
Motyvuojantis ir palaikantis paveikslėlis – šią nuomonę susidariau 

remiantys patalpinto paveikslėlio komentarais platformose 

b. Pasirinkimo priežastis  
Įkvėpti, suteikti drąsos atkovoti tai kas jiems priklauso, stiprinti jų 

tikėjimą ir pasitikėjimą Ukrainos kariais 

2. Antrinė TA 
UA tautybės asmenys ir kitų šalių gyventojai, kurie domisi karu 

Ukrainoje 

a. TA nuomonė Ukraina mano, jog GP atsakingai gina UA piliečius 

b. Pasirinkimo priežastis Palaikyti civiliams moralę ir pademonstruoti GP ryžtą atremti priešą  

Media 

1. Platinimo metodas “ Facebook ” ir „Twitter“ platformos 

2. Reakcija 
185 pasidalinimai „Facebooke“, taip pat „Twitter 182 pasidalinimas, 

beveik 1000 patiktukų  

3. Nuoroda 

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/278247011

154425  

 

https://twitter.com/DefenceU/status/1504855321017303042?fbclid=I

wAR3BPzR4JvH0FkujmEnN5d4NsbK0PZcNXuXTXVMnZBiHTC

oHWtbXQjlED5s  

Efektas 

1. Vertinimo metodas Subjetyvus 

 

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/278247011154425
https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/278247011154425
https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/278247011154425
https://twitter.com/DefenceU/status/1504855321017303042?fbclid=IwAR3BPzR4JvH0FkujmEnN5d4NsbK0PZcNXuXTXVMnZBiHTCoHWtbXQjlED5s
https://twitter.com/DefenceU/status/1504855321017303042?fbclid=IwAR3BPzR4JvH0FkujmEnN5d4NsbK0PZcNXuXTXVMnZBiHTCoHWtbXQjlED5s
https://twitter.com/DefenceU/status/1504855321017303042?fbclid=IwAR3BPzR4JvH0FkujmEnN5d4NsbK0PZcNXuXTXVMnZBiHTCoHWtbXQjlED5s
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17 Priedas 

Ukrainos kariai skatina Rusus pasiduoti. 2022. (šaltinis: https://mil.in.ua/en/news/the-ukrainian-

servicemen-will-use-propaganda-shells-for-russian-

troops/?fbclid=IwAR1IM5VDpfQHwOoav1EE_k_-ci1FjclrQI3xcMmL1rJC98zOIi48vtCys-Q) 

 

  

https://mil.in.ua/en/news/the-ukrainian-servicemen-will-use-propaganda-shells-for-russian-troops/?fbclid=IwAR1IM5VDpfQHwOoav1EE_k_-ci1FjclrQI3xcMmL1rJC98zOIi48vtCys-Q
https://mil.in.ua/en/news/the-ukrainian-servicemen-will-use-propaganda-shells-for-russian-troops/?fbclid=IwAR1IM5VDpfQHwOoav1EE_k_-ci1FjclrQI3xcMmL1rJC98zOIi48vtCys-Q
https://mil.in.ua/en/news/the-ukrainian-servicemen-will-use-propaganda-shells-for-russian-troops/?fbclid=IwAR1IM5VDpfQHwOoav1EE_k_-ci1FjclrQI3xcMmL1rJC98zOIi48vtCys-Q
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18 priedas 

Interviu atsakymai. 

1. Kaip manote, ar psichologinės operacijos keičia šiuolaikinį karą? Jei taip, kaip jūsų nuomone 

psichologinės operacijos keičia šiuolaikinį karą? 

Psichologinės operacijos dažnai yra pirmieji signalai, kad politinė vadovybė rengiasi aktyviems karo 

veiksmams - karui nuteikiama sava visuomenė, slopinama, skaldoma visuomenė šalyje, kurią taikomasi 

užpulti.  

Jau prasidėjus karo veiksmams, psichologinių operacijų pagalba stiprinama savų kovotojų moralė, 

mažinama priešo pajėgų ir visuomenės valia priešintis. Psichologinės operacijos trumpuoju laikotarpiu 

gali veikti kaip reikšmingas jėgos daugiklis ir daryti lemiamą poveikį tikslinei auditorijai- tarptautinės 

bendruomenės paramos maksimizavimas. Internetas, socialiniai tinklai, televizija gali parodyti tai kas 

vyksta dabar, greičiau perduoti tikslinę informaciją. (R1) 

 

Tai yra vadovėliniai dalykai. Trys tikslines auditorijos kategorijos: neigiamą požiūrį turinti, neutralų ir 

palankų. Karių moralė, kaip rodo pasaulio konfliktai, lemia konflikto/karo eiga ne mažiau nei ginkluote. 

Tai liečia ir savus/sąjungininkų karius, ir priešo karius, konflikto/karo vietos gyventojus. Taip, PSYOPS 

yra ginklas ir prieš savus netaikomos, bet yra priešiškos PSYOPS arba propaganda, kurios analizė ir 

kontr priemones kažkas turi vykdyti. Taip, už karių moralę atsakingi vadai. Bet vadai ne visada žino kas 

dedasi informaciniame lauke, todėl PSYOPS specialistai gali būti puikiu įrankiu pasirenkant priemones. 

Abiem pusėms reikia vietos gyventoju paramos, reikia sumenkinti priešo kariu moralę, palaužti jų norą 

kariaut. Pagrindinis PSYOPS tikslas, mano asmeniniu požiūriu, yra kuo greičiau nutraukti/sustabdyti 

kovinius veiksmus, kad išvengti nepageidaujamų nuostolių (collateral damage) (R2) 

 

Psichologinis poveikis buvo, yra ir bus naudojamas beveik visose pasaulio kariuomenėse / operacijose. 

Kadangi beveik visus pasaulio ginklus vis dar valdo žmogus, išvesti iš rikiuotės ginklus valdantįjį asmenį 

visada buvo prioritetas ir, ką rodo istorija, tai neretai pavyksta. Psichologinis poveikis daromas tam, kad 

priešininko kariuomenė atsisakytų idėjos kariauti, taptų demoralizuota. Pagrindinis to motyvas – baimės 

sukūrimas. Dėl atsiradusios baimės kariaujantieji ir nustoja priešintis, dėl to ir kuriamas įvairus 

psichologinis spaudimas. Tam, tikslui pasiekti padeda naujos technologijos. Pasiekiamumas didėja, 

informacijos perdavimas greitėja. (R3) 
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Psichologinės operacijos suteikia manevro laisvę reguliarių padalinių vienetams ir taupo resursus 

klaidinant priešiškas pajėgas. Psichologinių operacijų elementai sustiprina jėgos demonstravimo efektą. 

(R4) 

 

   

2. Kaip vertintumėte Ukrainos psichologines operacijas, nuo tada, kai vasario 24 dieną Rusija 

užpuolė Ukrainą? Ko jūsų nuomone Ukrainai pavyko pasiekti naudojant psichologines 

operacijas? 

 

Mano vertinimu, nuo pat karo veiksmų prieš Ukrainą pradžios, Ukraina sistemiškai vykdo sėkmingas 

psichologines operacijas: 

- Kontroliuojama žiniasklaida, informacinį visuomenės alkį malšindama apgalvotais psyops produktais, 

taktinių pergalių vaizdais, nuolat atnaujinama statistika apie sunaikintus priešo pajėgumus. Tokiu būdu 

palaiko aukštą savo karių, piliečių ir tarptautinių rėmėjų moralę ir norą tęsti kovą. 

- Įtraukia visuomenę į psyops produktų kūrimo procesus  

- Žinomų žmonių įtraukimas ir pasisakymai, apie padėtį puolamuose miestuose kalba merai ar kiti garsūs 

ir autoritetą turintys asmenys, tokiu būdu didindami žinučių patikimumą ir veiksmų legitimumą. 

- Aktyviai naudoja įtikinimo priemones kreipdamiesi į tarptautinę bendruomenę (Zelenskio jausmingi 

pasisakymai, UA ambasadoriaus LT kreipimasis lietuvių kalba, UA ambasadoriaus JP persirengimas 

tradiciniais šarvais 

- Demonstruoja santūrumą ir atsako proporcingumą, skatindama PP pasiduoti, efektyviai panaudoja 

Rusijos pusės informacijos vakuumą apie karo 

belaisvius https://edition.cnn.com/2022/03/07/europe/ukraine-hotline-russian-soldiers-intl-

cmd/index.html (R1) 

 

Reikia labai aiškiai atskirti, kas yra psichologinė operacija ir kas yra propaganda. Kartais šios dvi sąvokos 

gali būti suprantamos tapačiai, tačiau tai nėra tas pats. Pvz., jei bandoma sukurti psichologinės operacijos 

idėją, o ji paslėpiama po melu, anksčiau ar vėliau melas iškils į dienos šviesą. Mano vertinimu, Ukraina 

padarė keletą klaidų, tačiau tuo pačiu ir išnaudoja sukauptą psichologinių operacijų duomenų bazę, kas 

jai leidžia susilaukti didžiosios pasaulio dalies palaikymo.  (R3) 

 

https://edition.cnn.com/2022/03/07/europe/ukraine-hotline-russian-soldiers-intl-cmd/index.html
https://edition.cnn.com/2022/03/07/europe/ukraine-hotline-russian-soldiers-intl-cmd/index.html
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Mano nuomone, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Psichologinių operacijų vienetai atlieka didžiulį vaidmenį 

siekiant susilpninti Rusijos karių norą pulti. Tai jiems pavyko pasiekti platinant žuvusių ir sudegusių 

karių atvaizdus bei pademonstruojant Rusijos vadovybės neprofesionalų planavimą, kuomet nebuvo 

atlikta vietovės analizė ir sunkioji ginkluotė buvo tiesiog užklimpusi dirvonuose. (R4) 

  

3. Kokias klaidas daro Ukraina naudodama psichologines operacijas? 

Reikšmingų klaidų nepastebėjau, galima diskutuoti, pvz.: ar tai operacinė klaida, jei produktas pasiekia 

ne tą auditoriją?  

- Yra produktų, nesuderinamų su bendru "civilizuotai kariaujančių" ukrainiečių naratyvu” 

https://m.facebook.com/groups/1533380843591566/permalink/3042527536010215/ 

- Sunku pasakyti, ar tai planingi produktai, ar atskirų "entuziastų" kūriniai, bet pasirodo ir melagingų 

produktų (buvo apie nuo bėgių nuverstą RUS karinės technikos sąstatą, apie neva numuštus RUS 

lėktuvus). (R1) 

 

Kartais meluoja. Ypač tai aktualu tampa, kai melas išryškėja. (R3) 

  

Negaliu įvardinti, nes nėra aiškus kiekybinis ar kokybinis tam tikrų Psichologinių operacijų siekinys. 

Faktas, kad karas šiai dienai vis dar vyksta, dėl to kaltinti blogai atliekamų psichologinių operacijų 

negalima, bet gal galima pareziumuoti, kad pasirinkta bloga TA ar jos pasiekimo kanalai. (R4) 

 

4. Kaip vertinate Rusijos psichologines operacijas? Kuo šios operacijos jūsų nuomone pasižymi? 

Ar tai kelia grėsmę Lietuvai? 

Matosi didelis šiam kariavimo būdui skirtas dėmesys, finansavimas. Kai veiksmai vykdomi apgalvotai, 

pagal parengtus planus, jie kelia grėsmę, skaldo visuomenę, atitraukia politikų dėmesį. 

Ilgalaikis psichologinių operacijų taikymas į Rusijos populiaciją, formuojant agresyviai priešišką 

vakarams nartyvą. (R1) 

 

Kai kurios jų – bukai naivios. Melas yra pagrindinis jų nesėkmės variklis. Melas tokio masto, kad neretai 

susidaro įspūdis, jog jie patys paskęsta jo kiekyje. (R3) 

 

Tai yra daug įtakos turintys veiksmai, kurie dažnai apleliuoja į sentimentus, iliuzijos ir savęs 

apgaudinėjimo (laikinumas, šmeižtas, supriešinimas, neapykanta „kitokiems“, „mažiausia blogybė“ ir 

https://m.facebook.com/groups/1533380843591566/permalink/3042527536010215/
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pan.) principus. Dažnu atveju Rusijos naudojamose psichologinėse operacijose yra meluojama ir 

produktai naudojami paveikti pačios šalies gyventojus. (R4) 

  

5. Kokios pagrindinės Rusijos psichologinių operacijų klaidos? 

Labiausiai pastebimos taktinės klaidos (pvz. sumontuota Putino "arbatėlė" su 

stiuardesėmis https://www.youtube.com/shorts/b_tvynz6JlQ)  

Lengvai identifikuojamos loginės klaidos, kurios neleidžia Rusijos propagandiniams šaltiniams išlaikyti 

patikimumo įvaizdžio (pvz. daug kartų keistos istorijos apie MH17 lėktuvo likimą, melagingi pranešimai 

apie "gaisrą" kreiseryje Moskva https://ria.ru/20220414/moskva-1783437567.html, naudojama žinutė 

"Svoix ne brosajem", savų nemetame, kuri nesiderina su realiais veiksmais).Pastebimi nesuderinamumai, 

kuomet vidinei TA teigiama viena (pvz. - NATO yra grėsmė, NATO puola), o išorinei kita (UA: NATO 

nepadės).  

Bandoma pasinaudoti skirtingais žinučių transliuotojais, kanalais iš skirtingų stovyklų juos jungiant 

vienam tikslui  

Strateginė klaida - grasinimas branduoliniu ginklu, kai dėl jau vykdomų karo veiksmų Suomija ir Švedija 

svarsto prisijungti prie NATO. "Lazdos perspaudimas" - šalys, tikėjusios savo neutralumu kaip saugumo 

garantu dabar turi aiškų grįžtamąjį ryšį, kad Rusijos negalima laikyti dialogo partnere. (R1) 

 

Melas ir propaganda. (R3) 

 

Galima manyti, kad Rusijos naudojamuose psichologinių operacijų principuose nėra numatyti etikos ir 

informacijos patikimumo naudojimo principai, kas po to sukelia rezonansinius padarinius išaiškėjus, jog 

buvo panaudota melaginga informacija. (R4) 

 

https://www.youtube.com/shorts/b_tvynz6JlQ
https://ria.ru/20220414/moskva-1783437567.html

