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Santrauka
Straipsnyje pristatomo tyrimo metu buvo siekiama at-
skleisti Tyliosios kartos ir Kūdikių bumo kartos moterų 
odos priežiūros ypatumus. Tyrime dalyvavo 10 informan-
čių. Interviu klausimai buvo pateikti tik toms moterims, 
kurios priklauso Tyliajai arba Kūdikių bumo kartai. Ty-
rimui atlikti pasitelktas kokybinis duomenų rinkimo me-
todas – pusiau struktūruotas interviu. Duomenų analizė 
vykdyta turinio analizės metodu. Tyrimo rezultatai pa-
rodė, jog Kūdikių bumo kartos moterys naudoja daugiau 
kosmetikos priemonių, negu Tyliosios kartos atstovės 
ir šiam veiksmui atlikti savo kasdienybėje atranda dau-
giau priežasčių, labiau akcentuoja kosmetinių priemonių 
naudojimo įtaką gerai jų savijautai. Kūdikių bumo kartai 
priklausančios moterys  labiau linkusios naudotis grožio 
specialisto paslaugomis, negu Tyliosios kartos moterys. 
Pastebima, jog Kūdikių bumo kartos atstovės atranda 
daugiau priežasčių, dėl kurių turėtų skirti dėmesį savo 
išvaizdai ir labiau akcentuoja kosmetologinių procedūrų 
įtaką gerai jų savijautai. Nustatyta, jog tarp Tyliosios 
kartos moterų labiau pastebima prastėjančios gyvenimo 
kokybės įtaka odos priežiūros įpročiams.

Įvadas
Žmonijai keliaujant iš kartos į kartą, kinta individų pa-

saulėžiūra, įsitikinimai ir pomėgiai. Kartų atstovai neišven-
giamai privalo pasirinkti, ar jiems pasilikti prie senosios 
savo kartos pasaulėžiūros, ar priimti tam tikrus socialinius, 
kultūrinius ir politinius ypatumus, kuriuos atnešė naujoji 
karta. Šis prisitaikymo procesas gali tapti nemenku iššūkiu 
senyviems, seniems ar labai seniems žmonėms dėl jų gyve-
nimuose vykstančių fizinių, socialinių ir mentalinių pokyčių 
[9]. Atlikta mokslinės literatūros analizė rodo, jog šiandie-
ninėje visuomenėje didžiausią senyvų, senų ar labai senų 
žmonių dalį sudaro Tyliosios ir Kūdikių bumo kartų atsto-

vai. Šių kartų atstovams vis sunkiau prisitaikyti kintančiose 
kultūrinėse, technologinėse, socialinėse srityse, su kuriomis 
glaudžiai sietinas ir šiandieninis grožio pasaulis [2,6]. Da-
bartinė visuomenė yra kaip niekada paveikta nuostatos, jog 
gražus žmogus – tai jaunas žmogus, turintis dailiai atrodantį 
kūną, odą, veido bruožus [11]. Dėl šios priežasties senyvas, 
senas ar labai senas žmogus dažnai yra nustumiamas į pa-
trauklumo užribį, kas kenkia jo fizinei, emocinei, dvasinei ir 
mentalinei būklei, o tai reiškia – kenkia jo gyvenimo kokybei 
[2]. Šiandieninėje visuomenėje grožio industrija siūlo labai 
daug priemonių jaunatviškai odos išvaizdai palaikyti – nuo 
aktyvais ingredientais pripildytų kosmetinių produktų iki 
kosmetinės chirurgijos. Dėl tokių priežasčių kaip finansinės 
galimybės, asmeniniai įsitikinimai, aplinkinių nuomonė ir 
kt., vienos moterys naudojasi tomis priemonėmis, o kitos 
jų atsisako. Taigi, tam tikra dalis senyvų, senų ar labai senų 
moterų sklandžiau įsilieja į šiandieninę visuomenę, o kita  
dalis moterų gali būti tarsi nustumta į visuomenės paraš-
tes dėl to, kad gyvena pasaulyje, kuriame žodį „būti“ vis 
dažniau pakeičia žodis „atrodyti“ [13]. Vis dėlto, kaip rodo 
mokslininkų atlikti tyrimai, net ir elementari odos priežiūra, 
prieinamiausių kosmetinių procedūrų parinkimas, atitinka-
mas specialisto (mediko ar kosmetologo) bendravimas gali 
labai teigiamai paveikti senyvų, senų ar labai senų moterų 
gyvenimo kokybę [4,12]. Šias amžiaus grupes atstovau-
jančių moterų gyvenimo kokybės gerinimo svarbą dar la-
biau sustiprina prognozės, kurios skelbia, jog 2050 metais 
išsivysčiusiose šalyse vidutinė žmonių gyvenimo trukmė 
pasieks 83 metus, o gimstamumo skaičius nuolat mažės, 
t.y., visuomenės senėjimo reiškinys bus vis ryškesnis [1].

Tyrimo tikslas − atskleisti Tyliosios kartos ir Kūdikių 
bumo kartos moterų odos priežiūros ypatumus.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimo objektas – Tyliosios kartos ir Kūdikių bumo kar-

tos moterų odos priežiūros ypatumai.
Tyrimo organizavimas, eiga ir imties sudarymo principai. 
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Tyrimas vykdytas 2021-2022 
metų  lapkričio - kovo mė-
nesiais. Tyrime savanoriškai 
dalyvavo 10 informančių, iš 
kurių 5 yra Tyliosios kartos 
atstovės ir 5 Kūdikių bumo 
kartos atstovės. Gavus infor-
mančių sutikimą, jų atsakymai 
buvo įrašomi naudojantis dik-
tofonu, o vėliau įrašai trans-
kribuojami. Vieno interviu 
trukmė – 30-40 minučių.

Tyrimo priemonė, duo-
menų rinkimo ir analizės me-
todai. Tyrimo metu naudotas 
duomenų rinkimo metodas – 
pusiau struktūruotas interviu. 
Pusiau struktūruotą interviu 
sudarė devyni klausimai, pa-
rengti tyrimo autorių, remian-
tis moksline literatūra. Pirmieji 
du klausimai buvo įžanginiai, 
penki skirti tyrimo problemos 
atskleidimui − giluminiai, du 
paskutinieji − baigiamieji. Ty-
rimo metu surinktų duomenų 
analizė buvo atlikta turinio 
analizės metodu. 

Tyrimo dalyviai. 1925-
1960 m. gimusios moterys, 
kurios, remiantis W. Strauss 
kartų klasifikacija, priskiria-
mos Tyliajai kartai (1925-1942 
m.) arba Kūdikių bumo kartai 
(1943-1960 m.). Išsamus ty-
rimo dalyvių charakteristikų 
aprašymas pateikiamas 1 len-
telėje. Laikantis tyrimo anoni-
miškumo, informančių vardai 
buvo pakeisti. 

Tyrimo rezultatai  
Kiekvienas informantėms 

užduotas klausimas buvo pri-
skirtas atitinkamai kategorijai, 
kuri, remiantis gautais atsaky-
mais, suskirstyta į subkatego-
rijas. Kiekviena subkategorija 
pagrindžiama informančių tei-
giniais taip, kaip nurodyta pa-

vyzdyje (2 lentelė). Išskiriami Tyliosios kartos ir Kūdikių bumo kartos moterų atsakymai. 
Tyliosios kartos ir Kūdikių bumo kartos moterų savo jausenos vertinimas. Siekiant 

sužinoti, kaip savo jauseną, o kartu ir gyvenimo kokybę vertina Tyliosios ir Kūdikių bumo 
kartos moterys, pastebėta, jog didesnioji dalis Tyliosios kartos moterų (trys iš penkių) 
savo jauseną vertina neblogai. Toks pastarosios kartos moterų vertinimas grindžiamas 
nebloga fizine sveikata, materialine gerove, galimybe užsiimti mėgiama veikla, ben-
dravimo su aplinkiniais ar šeimos nariais galimybe. Šiek tiek mažesnė Tyliosios kartos 
moterų dalis savo jauseną vertina neigiamai ir pagrindžia tai sveikatos problemomis, 
bendravimo su aplinkiniais stoka, dėl amžiaus pakitusia išvaizda. Neigiamai savo jauseną 
įvertinusios Tyliosios kartos atstovės yra pačios vyriausios šio tyrimo dalyvės (gimusios 
1935 m. ir 1938 m.), gyvenančios kaimo vietovėje. Didelė dalis Kūdikių bumo kartos 
atstovių (keturios iš penkių) savo jauseną įvertino gerai, tai pagrįsdamos nebloga fizine 

Tyrimo dalyvė Gimimo 
metai Karta Išsilavinimas Gyvenamoji 

vieta
Valerija 1942 m. Tylioji Pagrindinis, laiškininkė, virėja 

– ūkvedė, laborantė, sanatorijos 
darbuotoja

Miestelis

Emilija 1943 m. Kūdikių bumo Aukštasis, mokytoja Miestas
Genoefa 1943 m. Kūdikių bumo Vidurinis, pašto viršininkė, tau-

pomosios kasos vedėja
Miestelis

Stanislava 1935 m. Tylioji Pagrindinis, valytoja, vaikų dar-
želio auklė

Kaimas

Leoncija 1940 m. Tylioji Specialusis vidurinis, buhalterė, 
parduotuvės vedėja

Miestelis

Anelė 1938 m. Tylioji Pradinis, virėja Kaimas
Marija 1948 m. Kūdikių bumo Pagrindinis, siuvėja, slaugytoja Miestelis
Onutė 1941 m. Tylioji Aukštasis, slaugytoja Miestas
Adelė 1948 m. Kūdikių bumo Vidurinis, registratorė, buhalterė Miestas
Danguolė 1944 m. Kūdikių bumo Aukštasis, slaugytoja, vaikų dar-

želio auklėtoja, pavaduotoja
Miestelis

Kategorija Subkategorija Patvirtinantys teiginiai
Savo išvaiz-
dos verti-
nimas ir jo 
priežastys

Teigiamas, ly-
ginant save ir 
kitas moteris

„Gal ir patenkinta visai... Kai pasižiūriu, tai kitos mano metų 
ir daug prasčiau atrodo. Aišku, gi ne jaunyn einam. Ir raukšlių 
yra, ir ta oda jau tokia nukarus... Nu bet taip jau žmogui lemta, 
nuo senatvės nepabėgsi.“

Neigiamas dėl 
amžinių pokyčių

„Nesu aš labai mėgėja į tuos veidrodžius žiūrėt... Nu bet ką... 
Senatvė artinas, o seno niekas nenori, visiem tik jauni gražūs... 
Dabar ir negerbia tų senų taip, kaip mūsų laikais gerbė...“

Susitaikymas su 
dabartine savo 
išvaizda

„Kaip yra, taip ir gerai... Senatvė jau, raukšlių visur pilna, o 
šito jau neišgydysi.“
„Ai, nu kokia esu, tokia esu... Aš kažkaip niekada tam labai dide-
lio neskirdavau. Sakau, nėra man išvaizda svarbiausias dalykas. 
Geriau jau aš kokią gerą knygą paskaitysiu, negu sėdėsiu prie 
veidrodžio ir dėl raukšlių pergyvensiu.“
„Esu kokia esu. Jau nemažai gyvenimo nugyvenau ir tos raukšlės 
man visai nemaišo. Juk nesugrįši jau į jaunystę... Aišku, nesijau-
čiu jau labai graži.“

1 lentelė. Tyrime dalyvavusių moterų charakteristikų aprašymas.

2 lentelė. Informantėms užduodamo klausimo kategorija, subkategorija ir patvirtinantieji teiginiai.
Savo išvaizdos vertinimas ir to priežastys (Tyliosios kartos moterys). 
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sveikata, materialine gerove, galimybe bendrauti su aplin-
kiniais, šeimos nariais, išeiti į viešumą. Tik viena Kūdikių 
bumo kartos informantė savo jauseną įvertino neigiamai, 
remdamasi Europoje vyraujančia neramia politine padėtimi. 
Apibendrinant galima teigti, jog Tyliosios kartos moterys 
savo jauseną, o kartu ir gyvenimo kokybę, vertino prasčiau, 
negu šiek tiek vėliau gimusios Kūdikių bumo kartos moterys. 
Pastebėta, jog abi kartos buvo linkusios įvertinti panašius 
dalykus: sveikatą, materialinę gerovę, galimybę bendrauti 
su aplinkiniais. Tokie rezultatai niekuo nesiskiria nuo G. 
Netuveli ir D. Blane (2008) atlikto tyrimo rezultatų, kurie 
skelbia, jog vyresni nei 65 metų asmenys, paprašyti įver-
tinti savo gyvenimo kokybę, dažniausiai įvardindavo tokius 
kriterijus kaip bendravimas su aplinkiniais, o ypač šeimos 
nariais, sveikata, materialinė gerovė ir įvairios veiklos rūšys 
[7]. Pastebima, jog socializacijos svarba abiejų kartų moterų 
atsakymuose  minima beveik taip pat dažnai, kaip ir geros 
sveikatos būklės būtinybė gerai asmens jausenai.  

Tyliosios kartos ir Kūdikių bumo kartos moterų savo 
išvaizdos vertinimas ir to priežastys.  Siekiant nustatyti, 
kaip savo dabartinę išvaizdą vertina tyrimo dalyvės, paste-
bėta, jog Tyliosios kartos moterų atsakymuose itin ryškus 
susitaikymas su savo išvaizda: „Esu kokia esu. <...> Juk 
nesugrįši jau į jaunystę...“ arba „Kaip yra, taip ir gerai...“. 
Tokius informančių atsakymus galima susieti su Tyliosios 
kartos žmonėms būdingomis savybėmis: gebėjimu prisitai-
kyti, paklusnumu, pasiaukojimu [5].  Kita vertus, Tyliosios 
kartos moterų atsakymai gali byloti apie tai, jog savo išvaiz-
dos, o ypač odos, pokyčius jos priima kaip pasididžiavimo 
šaltinį: „Jau nemažai gyvenimo nugyvenau ir tos raukšlės 
man visai nemaišo“ [11].  Neigiamai savo išvaizdą vertinanti 
Tyliosios kartos atstovė pabrėžia šiandieninėje visuomenėje 
vyraujantį jauno kūno kultą ir negatyvų aplinkinių požiūrį į 
senstantį asmenį, t.y., eidžizmo reiškinį: „seno niekas nenori, 
visiem tik jauni gražūs... Dabar ir negerbia tų senų taip, kaip 
mūsų laikais gerbė...“ [2]. Teigiamai savo išvaizdą vertinanti 
Tyliosios kartos atstovė remiasi savosios ir kitų, tokio pat 
amžiaus, moterų išvaizdos palyginimu. Kūdikių bumo kartos 
moterų atsakymuose susitaikymas su savo dabartine išvaizda  
mažiau juntamas,  dominuoja neigiamas savo išvaizdos ver-
tinimas, apimantis odos stangrumo, lygumo, spalvos, kūno 
linijų pokyčius. Tyrimo dalyvių atsakymuose juntama nostal-
gija jaunystei, kas galimai parodo šiandieninėje visuomenėje 
vyraujančio jauno kūno kulto įtaką senyvoms moterims: 
„Kaip pasižiūriu jaunystės nuotraukas, tai net sunku patikėt 
būna... Aišku, kad jau labai laimės tas nepriduoda“. Tokie 
Kūdikių bumo kartos moterų atsakymai atliepia M. Shreve 
(2018) aprašyto tyrimo rezultatus, kurie skelbia, jog būtent 
Kūdikių bumo kartos moterys (65-74 metų), paklaustos, 
kaip vertina savo išvaizdą, dažniausiai atsakė, jog nėra ja 

patenkintos [11]. Vis dėlto, vertinant moterų atsakymus pagal 
jų socioekonominį statusą, nėra pastebima koreliacijos tarp 
neigiamo savo išvaizdos vertinimo ir aukštos visuomenėje 
užimamos padėties, atsižvelgiant į turtą, išsilavinimą ir pro-
fesiją, kaip tai buvo pastebėta M. Shreve (2018) aprašytame 
tyrime [11]. Dėl amžinių pokyčių atsirandantis negatyvus 
savosios išvaizdos vertinimas gali būti sietinas ir su tokiomis 
Kūdikių bumo kartos žmonėms būdingomis savybėmis, kaip 
idealizmas bei įvaizdžio svarba [5,14]. Apibendrinant galima 
teigti, jog tiek Tyliosios, tiek Kūdikių bumo kartų mote-
rys, vertindamos savo išvaizdą, dažniausiai pabrėžia odoje 
vykstančius amžinius pokyčius ir apie šiuos pasikeitimus 
labiausiai bylojančią veido sritį, tačiau daugiau negatyvumo 
išreiškia Kūdikių bumo kartos atstovės.

Informančių jausena, matant televizijoje, internete, 
žurnaluose jaunų moterų, turinčių dailų kūną, veido 
bruožus, skaisčią, lygią odą, vaizdus. Paklaustos, kaip 
jaučiasi, kai televizijoje, internete, žurnaluose mato vaiz-
dus, kuriuose rodomos jaunos moterys, turinčios dailų kūną, 
veido bruožus, skaisčią, lygią odą, Tyliosios kartos moterys 
pateikė skirtingus atsakymus. Didesnioji dalis tyrimo dalyvių 
išreiškė kritiką tokiems vaizdams, pagrįsdamos tai dirbtino 
grožio pertekliumi, šiuolaikinių technologijų pagalba sukurtu 
realybės neatitinkančiu moterų įvaizdžiu: „Gal kartais net 
nepatikiu, kad ten tikra – gi dabar kompiuteriais ten viską 
padaro“. Remiantis Tyliajai kartai būdingomis savybėmis, 
galima daryti prielaidą, jog tokie moterų atsakymai gali būti 
sietini su jų kartos žmonėms būdingu konservatyvumu, ku-
klumu, tačiau viską nurašyti vien tik šiam aspektui būtų 
klaidinga, kadangi šiandien socialinė medija,  pripildyta 
gausiai retušuotų nuotraukų, diktuoja, kas yra universalūs 
grožio standartai, o kartu su kino industrija į visuomenę at-
keliauja grožio kaip plastinės chirurgijos, plaukų atkūrimo, 
tobulos šypsenos, odos ir atletiško kūno samprata [13]. Tokią 
Tyliosios kartos moterų išsakytą kritiką galima prilyginti 
ir jų mėginimui išsilaisvinti iš šiandieninėje visuomenėje 
diktuojamų grožio normų. Negatyviai savo jauseną vertinan-
čios Tyliosios kartos atstovės pabrėžia nostalgijos jaunystei, 
lengvo pavydo jausmą, o kartu savo atsakymais parodo jau-
čiančios, jog dėl dabartinės išvaizdos negali darniai įsilieti į 
visuomenę: „Nu jaunos gražios merginos. Jau mum senom tik 
slėptis“. Kūdikių bumo kartos moterų atsakymuose labiausiai 
išryškėjo dvi kategorijos – matomų vaizdų kritika ir liūdesio, 
nostalgijos jaunystei jausmas. Remiantis pastarajai kartai bū-
dingomis savybėmis, galima daryti prielaidą, jog įsitikinimas 
savo požiūrio teisingumu esti tai, kas skatina Kūdikių bumo 
kartos moteris kritikuoti jauno kūno kultą propaguojančius 
vaizdus, tačiau kategoriškas teigimas šioje vietoje nėra gali-
mas, kadangi anksčiau paminėtus moterų atsakymus galima 
susieti su mėginimu išsilaisvinti iš šiandieninėje visuome-
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nėje diktuojamų grožio normų. Apklausiant Kūdikių bumo 
kartos moteris, sulaukta  atsakymo, jog propaguojamas jauno 
kūno kultas skatina daugiau dėmesio skirti savo išvaizdai, 
kas parodo, jog socialinė medija iš tiesų geba prasibrauti 
į senyvų moterų sąmonę ir formuoti jų grožio suvokimą. 
Gautus rezultatus galima palyginti su M. Shreve (2018) ap-
rašytais tyrimais, kurie rodo, jog nėra bendros išvados, kaip 
vyresnės moterys reaguoja, matydamos nepriekaištingai 
atrodančių kūnų vaizdus socialiniuose tinkluose. Vienų ty-
rimų duomenimis, jos yra lygiai taip pat nepatenkintos savo 
kūno išvaizda, kaip ir jaunos moterys, kadangi suvokia, jog 
tolsta nuo visuomenėje priimtų grožio idealų, kiti tyrimai 
rodo, jog vyresnės moterys išreiškia daugiau pozityvumo, 
kalbėdamos apie savo išvaizdą, kadangi su amžiumi pradeda 
nejausti atsakomybės dėl tobulos kūno išvaizdos palaikymo 
ir mano, jog joms turi būti leista nesirūpinti dėl to, kaip 
atrodo [11]. Apibendrinant galima teigti, jog televizijoje, 
internete, žurnaluose pateikiami vaizdai, kuriuose rodomos 
jaunos moterys, turinčios dailų kūną, veido bruožus, jauna-
tvišką, skaisčią, lygią odą, nėra palankiai priimami abiejų 
kartų moterų, tačiau daugiau negatyvumo, kalbėdamos apie 
savo jauseną matant šiuos vaizdus, išreiškia Kūdikių bumo 
kartos atstovės.

Tyliosios kartos ir Kūdikių bumo kartos moterų 
kosmetinių priemonių naudojimas, to priežastys ir (ar) 
savijauta, atliekant (neatliekant) šį veiksmą. Siekiant nu-
statyti, ar tyrimo dalyvės naudoja kosmetikos priemones, 
kokios yra to priežastys bei savijauta, atliekant šį veiksmą 
arba ne, išsiaiškinta, jog didesnioji dalis Tyliosios kartos 
moterų naudoja kosmetines priemones, tačiau tai daro ne 
nuosekliai, o tuomet, kai yra speciali proga, t.y., išėjimas į 
viešumą. Dažniausios moterų naudojamos priemonės – deko-
ratyvinė kosmetika – lūpų dažai, antakių pieštukai. Makiažas 
padeda sukurti labiau savimi pasitikinčios, žvalios moters 
vaizdinį, o tai padeda jai lengviau įsilieti į visuomenę [10]. 
Šis faktas galimai paaiškina, kodėl Tyliosios kartos atstovės, 
žinodamos, jog turės išeiti į viešumą, prieš tai sau atlieka 
bent minimalų makiažą. Tik viena Tyliosios kartos atstovė 
teigė odos priežiūrai naudojanti tokią kosmetinę priemonę 
kaip maitinamasis kremas su augaliniais aliejais ir vitaminu 
A ir čia pat pridūrė, tokiems dalykams neteikianti reikšmės 
ir dėl to besijaučianti gerai. Tai galima susieti su pastarajai 
kartai būdingu kuklumu, vyraujančiu suvokimu, jog skirti 
savo laiką grožio puoselėjimui yra banalu, nes pareigos turi 
būti aukščiau už malonumus. Kita vertus, kosmetinių prie-
monių naudojimas net ir tuomet, kai šiam veiksmui nėra 
teikiama didelė reikšmė, gali parodyti, jog senyvas ar se-
nas moteris pasiekia televizijoje, žurnaluose, socialiniuose 
tinkluose matomi raginimai skirti dėmesio savo išvaizdai. 
Verta pabrėžti, jog viena informantė teigė kaip kosmetinę 

priemonę naudojanti natūralų produktą, t.y., gyvūnų pieną: 
„Anksčiau veidui pirkdavau kremą su ožkų pienu, bet paskui 
pagalvojau, kad gi savo ožkutes laikau, tai kodėl negaliu 
pabandyt jų pienu veido pasipraust.“ Tokį tyrimo dalyvės 
atsakymą galima vertinti trejopai – kaip natūralumo siekį, 
kaip negatyvų požiūrį į šiandienines kosmetikos priemones 
arba kaip ribotų finansinių galimybių išdavą. Kosmetikos 
nenaudojančios Tyliosios kartos atstovės teigė neturinčios 
tokių žinių arba į minėtąsias priemones žvelgiančios įtariai. 
Paklaustos, kaip dėl to jaučiasi, informantės buvo linkusios 
išreikšti susitaikymą su esama padėtimi, akivaizdžiai negaty-
vaus savo jausenos vertinimo nebuvo pastebėta: „Nesuprantu 
aš tos kosmetikos, nes niekada nenaudojau, o ir neturiu, kad 
kas paaiškintų. <...> niekaip nesijaučiu. Jau pripratau per 
tiek laiko“. Verta paminėti, jog kosmetinių priemonių ne-
naudojančios Tyliosios kartos atstovės yra pačios vyriausios 
šio tyrimo dalyvės (gimusios 1935 m. ir 1938 m.), gyvenan-
čios kaimo vietovėje. Kūdikių bumo kartos moterys nurodė 
didesnį kosmetinių priemonių naudojimą, apimantį ne tik 
dekoratyvinės kosmetikos priemones (antakių pieštukai, lūpų 
dažai, pudra, blakstienų tušas), bet ir tokias, kaip veido kre-
mai, paakių kremai, veido šveitikliai, prausikliai, pieneliai, 
kosmetiniai aliejai, micelinis vanduo. Informantės įvardijo 
ir keletą naudojamų kosmetinių priemonių ingredientų – 
hialurono rūgštis, vynuogių sėklų aliejus, alijošius, peptidai, 
antioksidacinę apsaugą suteikiančios medžiagos, augaliniai 
aliejai. Moterims atrodė svarbu paminėti, jog kosmetikos 
priemonėje dominuotų kuo natūralesni, dažniausiai augalinės 
kilmės elementai. Moterų paminėtos kosmetikos naudojimo 
priežastys neapėmė vien tik išėjimo į viešumą, kaip tai buvo 
galima pastebėti Tyliosios kartos moterų atsakymuose. Dažna 
Kūdikių bumo kartai priklausanti tyrimo dalyvė stengėsi 
pabrėžti, jog kosmetiką naudoja, siekdama pagerinti savo 
odos būklę ir dėl to jaustis geriau: „Vis tiek tokia malonesnė 
oda būna, šiek tiek tai suvytusiai savo odai drėgmės duodu. 
Geriau jaučiuosi, kai kažką naudoju“. Tokie Kūdikių bumo 
kartos moterų atsakymai atliepia L. Zhang  ir kt. (2020) bei 
S. Kim ir kt. (2021) aprašytus tyrimus, kurie įrodo, jog net 
elementarių drėkinamųjų kosmetinių priemonių naudojimas, 
atitinkama odos priežiūros rutina turi teigiamą įtaką gyve-
nimo kokybei, nes suteikia daugiau pasitikėjimo savimi, 
asmuo pradeda daug pozityviau vertinti savo išvaizdą, gerėja 
ir fizinė, ir emocinė jo būklė [4,15]. Anksčiau paminėtus 
Kūdikių bumo kartos moterų atsakymus galima susieti su 
kosmetikos industrijoje vykusiais pokyčiais ir jų įtaka pas-
tarajai kartai. 1980 metais moterys pradėjo rinktis tokias 
odos priežiūros priemones, kurios padėtų drėkinti, minkš-
tinti ir kartu apsaugoti odą. Pastebima, jog būtent Kūdikių 
bumo karta ypač išsiskyrė siekiu naudoti kosmetiką, kuri 
efektyviai pagerintų odos būklę [3]. Apibendrinant galima 
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teigti, jog tyrime dalyvavusios Kūdikių bumo kartos mote-
rys gausiau naudoja kosmetikos priemones, negu Tyliosios 
kartos moterys ir šiam veiksmui atlikti savo kasdienybėje 
atranda daugiau priežasčių bei labiau akcentuoja kosmetinių 
priemonių naudojimo įtaką gerai savijautai.

Tyliosios kartos ir Kūdikių bumo kartos moterų 
kosmetinių procedūrų atlikimas sau  (lankymasis pas 
kosmetologą), to priežastys ir (ar) savijauta, atliekant 
(neatliekant) šį veiksmą. Nustatyta, jog tik viena Tyliosios 
kartos atstovė teigė atliekanti sau grožio procedūras namų 
sąlygomis ir tam naudojanti ne fabrikinės kosmetikos prie-
mones, o maisto produktus. Moters odos priežiūros įpročius 
galima vertinti trejopai: kaip natūralumo siekį, kaip negatyvų 
požiūrį į šiandienines kosmetikos priemones arba kaip ribotų 
finansinių galimybių išdavą. Svarbu pastebėti, jog Tyliajai 
kartai priklausanti tyrimo dalyvė pabrėžia geresnę savijautą 
ir odos išvaizdos pagerėjimą net ir elementarių natūralių 
priemonių naudojimo metu. Informantės atsakyme išryškėja 
dar vienas itin svarbus momentas – tai noras apsilankyti pas 
kosmetologą, tačiau negalėjimas to padaryti dėl sunkesnės 
finansinės situacijos ir baimės dėl negatyvios aplinkinių reak-
cijos. Žmogui senstant, vyksta akivaizdūs jo gyvenimo koky-
bės pokyčiai, apimantys nemažą dalį negatyvių aspektų. Šiuo 
konkrečiu atveju galima teigti, jog gaunama pensija dažnai 
nesuteikia galimybės žmogui gyventi visavertį gyvenimą, o 
vyraujantis eidžizmo reiškinys atskiria senyvą ar seną žmogų 
nuo visuomenės, vaizduoja jį silpną, nelaimingą ir klaidingai 
vertina tik pagal jo amžių [2,8]. Siekiant sužinoti, ar Tylio-
sios kartos moterys naudojasi kosmetologo paslaugomis, 
gauti atsakymai rodo, jog tik viena šiai kartai priklausanti 
tyrimo dalyvė pasitelkia grožio specialisto paslaugas antakių 
korekcijai. Informantė išreiškia pasitikėjimą kosmetologu ir, 
mėgdama tokią antakių formą, kuri savo populiarumą susi-
grąžino 1960 metais, leidžia grožio specialistui atlikti antakių 
korekciją, remiantis naujausiomis žiniomis ir tendencijomis 
[3]. Vertinant Tyliosios kartos moterų ir kosmetologo santykį, 
didelė svarba turi būti teikiama atitinkamam bendravimui, 
senyvos, senos ar labai senos moters poreikių ir pasaulėžiū-
ros suvokimui. Tai puikiai iliustruoja vienos Tyliajai kartai 
priklausančios tyrimo dalyvės atsakymas: „gal prieš porą 
metų man jau viena draugė pasiūlė nueit ten pas kažkokią, 
atseit, grožio specialistę. <...> Nu nenorėjau aš, bet jau 
ką... Žinok, pradėjo ji [grožio specialistė] ten man siūlyt 
tokias baisias procedūras, kažkokius subadymus odos ar ką 
ten... Aš galvojau, kad ji mane ten kokią kaukę uždės, ma-
sažą padarys, kremukais kokiais pateps, o čia... Padėkojau, 
žinok, ir jau daugiau nėjau aš pas ją“. Siekiant nustatyti, 
kodėl Tyliosios kartos moterys neatlieka sau procedūrų arba 
nesilanko pas kosmetologą, išryškėjo dvi pagrindinės prie-
žastys – tai asmeninės nuostatos ir poreikio tam nebuvimas 

arba sąlygų šiam veiksmui atlikti neturėjimas, sietinas su 
kintančia gyvenimo kokybe, asmeniui senstant. Be to, ana-
lizuojant pastarosios kartos atsakymus, vėl išryškėja Tyliajai 
kartai būdingas kuklumas, taupumas, pareigos viršenybė 
prieš malonumus: „Tų procedūrų nesidarau, nes niekada 
tokio įpročio neturėjau – ne gražinimasis, o darbas visą 
laiką rūpėjo“ [5]. Mėginant įvertinti, kaip Tyliosios kartos 
moterys jaučiasi neatlikdamos sau procedūrų ir nesilanky-
damos pas kosmetologą, pastebima, jog tyrimo dalyvės nėra 
linkusios akivaizdžiai išreikšti savo jausmų ir labiau pabrėžia 
susitaikymą su esama situacija, tarsi kitaip jų gyvenime ir 
negalėtų būti. Paklaustos, ar norėtų išmėginti kosmetinę 
ar aparatinę kosmetologinę procedūrą, dvi Tyliosios kar-
tos atstovės nepateikė neigiamo atsakymo, tik pabrėžė, jog 
procedūra turėtų būti kuo natūralesnė ir nepažeidžianti odos 
vientisumo. Siekiant nustatyti, ar Kūdikių bumo kartos mo-
terys atlieka sau procedūras namų sąlygomis, matoma, jog 
tik viena pastarajai kartai priklausanti tyrimo dalyvė atsakė 
daranti šį veiksmą veido odos jauninimui ir periodiškai atlie-
kanti veido savimasažą. Didžioji dalis Kūdikių bumo kartos 
atstovių teigė besinaudojančios kosmetologo paslaugomis ar 
labai norinčios tai daryti. Moterų paminėtos kosmetologo 
joms teikiamos paslaugos apėmė veido masažus, veido pro-
cedūras, kurių metu naudojami įvairūs kosmetiniai produktai 
(šveitikliai, kaukės ir kt.), ilgalaikį antakių makiažą, antakių 
korekciją, aparatines jauninančias neinvazines veido pro-
cedūras – beadatinę mezoterpiją, ultragarsą, mikrosroves. 
Grožio specialisto paslaugomis besinaudojančios Kūdikių 
bumo kartos atstovės pabrėžė puoselėjančios gerus santykius 
su kosmetologu, specialisto gebėjimą suvokti senyvos ar 
senos moters poreikius, konsultavimo ir naujienų pateikimo 
svarbą. Didžioji dalis Kūdikių bumo kartos moterų atsakymų 
parodo, jog tyrimo dalyvės, atvykdamos pas kosmetologą, 
tikisi gauti procedūrą, kurios metu bus naudojama kosme-
tika, papildyta natūralių ingredientų, o visas odos jauninimo 
procesas vyks pasitelkiant tik neinvazines kosmetologines 
procedūras: „Irgi naudoja tokias natūralesnes priemones, 
nesiūlo man ten kažkokių injekcijų, kaip dabar populiaru“. 
Kūdikių bumo kartos moterims buvo svarbu paminėti po 
kosmetologinių ar namų sąlygomis atliekamų procedūrų 
pagerėjusią jauseną ir odos būklę, kas akivaizdžiai prisideda 
ir prie moterų gyvenimo kokybės pagerėjimo, apimančio 
tiek fizinius, tiek psichologinius aspektus. Informančių at-
sakymuose atsispindi tokios Kūdikių bumo kartai būdingos 
savybės kaip saviraiškos siekis ir įvaizdžio svarba [5,14]. 
Kūdikių bumo kartos moterų atsakymuose juntama ir įvairių 
kosmetikos industrijoje vykusių pokyčių įtaka. Pavyzdžiui, 
1970 metais moterys itin susidomėjo odos priežiūra kaip 
moksliniu reiškiniu, buvo įvestas draudimas kosmetiniuose 
produktuose naudoti ingredientus, netestuotus JAV maisto 
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ir vaistų administracijos, o 1990 metais stipriai išsaugo 
kosmeceutikos populiarumas, didelis dėmesys buvo skir-
tas  kosmetikai, skirtai spręsti brandžios odos problemas 
[3]. Apibendrinant galima teigti, jog Kūdikių bumo kartos 
moterys labiau linkusios naudotis grožio specialisto pas-
laugomis, negu Tyliosios kartos moterys, tačiau kosmetinių 
procedūrų atlikimas sau namų sąlygomis nėra populiarus 
abiejose kartose. Kūdikių bumo kartos moterys atranda dau-
giau priežasčių, dėl kurių turėtų skirti dėmesį savo išvaizdai 
ir labiau akcentuoja kosmetologinių procedūrų įtaką gerai 
jų savijautai.

Išvados
1. Nustatyta, jog Tyliosios kartos moterys savo jauseną, 

o kartu ir gyvenimo kokybę vertina prasčiau, negu šiek tiek 
vėliau gimusios Kūdikių bumo kartos moterys. Abiejų kartų 
atstovės, vertindamos savo išvaizdą, dažniausiai pabrėžia 
odoje vykstančius amžinius pokyčius, tačiau daugiau negaty-
vumo šiuo klausimu išreiškia Kūdikių bumo kartos moterys.

2. Išsiaiškinta, jog televizijoje, internete, žurnaluose pa-
teikiami vaizdai, kuriuose rodomos jaunos moterys, turinčios 
dailų kūną, veido bruožus, skaisčią, lygią odą, nėra palankiai 
priimami abiejų kartų moterų, tačiau daugiau negatyvumo, 
kalbėdamos apie savo jauseną matant šiuos vaizdus, išreiškia 
Kūdikių bumo kartos atstovės.

3. Tyrimo rezultatai parodė, jog Kūdikių bumo kartos 
moterys gausiau naudoja kosmetikos priemones, negu Ty-
liosios kartos moterys ir šiam veiksmui atlikti savo kasdie-
nybėje atranda daugiau priežasčių bei labiau akcentuoja 
kosmetinių priemonių naudojimo įtaką gerai jų savijautai. 
Kūdikių bumo kartai priklausančios moterys labiau linkusios 
naudotis grožio specialisto paslaugomis, negu Tyliosios kar-
tos moterys. Pastebima, jog Kūdikių bumo kartos atstovės 
atranda daugiau priežasčių, dėl kurių turėtų skirti dėmesį 
savo išvaizdai ir labiau akcentuoja kosmetologinių proce-
dūrų įtaką gerai jų savijautai. Nustatyta, jog prastėjančios 
gyvenimo kokybės įtaka odos priežiūros įpročiams labiau 
pastebima Tyliosios kartos moterims.
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SKIN CARE PECULIARITIES IN WOMEN OF SILENT 
AND BABY BOOM GENERATIONS

L. Valatkevičienė, M. Čaplikaitė, Ž. Mickienė
Keywords: Silent generation, Baby Boom generation, skin care, 

aging, quality of life, perception of beauty.
Summary
The aim of this study was to reveal skin care peculiarities in 
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women of Silent and Baby Boom generations. 10 informants par-
ticipated in the research. Interview questions were asked only to 
women who belong to Silent or Baby Boom generations. The qu-
alitative data collection method was used for the research - a semi-
structured interview and the data analysis was performed using the 
content analysis method. The main results show that women of the 
Baby Boom generation use cosmetics more often than women of 
the Silent generation and find more reasons to do so. Women of the 
Baby Boom generation emphasize the impact of the use of cosme-
tics on their well-being and are more likely to visit a cosmetologist 
than women of the Silent generation. It is observed that women of 

the Baby Boom generation  find more reasons to pay attention to 
their appearance and put more emphasis on the influence of cos-
metological procedures on their well-being. It was established that 
among women of the Silent generation the influence of deteriora-
ting quality of life on skin care habits is more noticeable.
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