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Neismokus gerq manierij nejmanoma padaryti karjeros. Siandien, gyvenant itin ju-
driame ir permainingame pasaulyje, karjerai daryti reikia kaip niekada daug ziniij ir 
jgudziij, moketi neprarasti takto ir pasitikejimo savimi. Protokolo zinovai teigia, jog 
nera dviejij asmen^, kurie elgtijsi visiskai vienodai, net jeigu abu priklausytij tai pa-
ciai kulturai. Todel visada pravers visos protokolo subtilybes, tarkim, - kaip keliauti 
lektuvu, k^ vilketi, kaip kalbeti, kad patrauktume ir jtikintume pasnekov^. Ir darbe, 
ir namuose svarbu moketi paprasyti bei padekoti, kalbetis telefonu, paklausti, atsa-
kyti, gincytis, k^ nors pagirti ar papeikti, pasveikinti iskilminga proga ir paguosti 
skaudzios nelaimes valand^. 

Norint pasiekti verslo ar karjeros sekm§, butina zinoti bent pagrindinius proto
kolo reikalavimus - tik tada galima isvengti kebliij situacijxj ar net kuriozij. Protoko
lo laikymasis padeda laisvai jaustis oficialiose situacijose, zinoti, ko is musij tikimasi, 
kaip reikia elgtis, kad nejzeistume zmoniij, su kuriais bendraujame. 

Gal ir keista, bet zmogus, ismanantis tarptautinio protokolo normas, bet kokioje 
situacijoje jauciasi jaukiau, stabiliau. Tarkim, jvairiausi pobiiviai ir priemimai: toks 
zmogus zino, kokiu atveju reikia vilktis t^ ar kit^ protokolo nustatyt^ drabuzj, kaip 
jam dera elgtis toje ar kitoje aplinkoje. Zinojimas teikia pasitikejimo savimi, isva-
duoja nuo spelioniij, nervines jtampos. Tam tikros bendravimo ir elgesio taisykles 
gyvuoja jau ne vien^ amziij, jos yra bandytos perbandytos, tad siandien nieko nauja 
isradineti nereikia - biitina tik jsiminti tarptautinio protokolo normas, ir jo padik-
tuota mandagumo bei pagarbos kalba leis mums susisneketi bet kokioje situacijoje, 
bet kurioje salyje. 

Oficialiuose renginiuose labai svarbu paisyti protokolines rangij sekos, kadangi 
rangas yra zmogaus visuomeninio reiksmingumo zenklas. Padarius klaid^ - jterpus 
sveci^ j rangij sek^ ne pagal jo status^, gali kilti nesusipratimij. Tad butina nuose-
kliai suskirstyti svecius pagal hierarchij^. Cia ir pravercia protokolas. Remiantis juo, 
svecius galima „surikiuoti" pagal j i j padetj rangij s^rase ir nustatyti kiekvienam is jq 
prideram^ viet^. Taciau net ir puikiai ismanant protokol^, visada yra del ko pasukti 
galv^: negalima is karto nuspr^sti, kas aukstesnis rangu - zinomas rasytojas ar Seimo 

19 Protokolo svarba karjerai ir pajamoms 



narys. O kur pasodinti garsij sportinink^, dailinink^ ar mokslinink^? Kiekvienas 
toks sprendimas turi biiti gerai apgalvotas, kuo geriau atspindeti tij zmoniij visuoti-
nai pripazint^ autoritet^. 

Net ir smulkiij dalykij negalima palikti likimo valiai. Sekmingas renginys ir grazi 
svente turi biiti planuojami pagal visas karines strategijos taisykles, nes kiekvienoje 
detaleje gali slypeti protokolo pinkies. Todel daugiausia demesio dera skirti renginio 
organizavimui ir pirmiausia apsibrezti, kokio pobudzio tas renginys bus ir kokiu 
tikslu jis rengiamas. Jei jvyk^s renginys isejo kitoks, negu buvo numatyta, rizikuoja-
ma sulaukti neigiamos nuomones apie rengejus. 

Rodyti demesj ir pagarb^ kiekvienam zmogui - humaniskumo ir kulturingumo 
pozymis. Taciau noredami, kad kiti siuo teiginiu patiketij, turime j j pagr jsti atitinka-
ma savo elgsena, antraip zodziai ir liks zodziais. Tai, kad zmogus nezino mandagu
mo normxj, nera pasiteisinimas: jo elgesys laikomas tiesiog nepagarbiu ir del to jam 
tenka patirti nemazai nusivylimo akimirkij . 

Del protokolo neismanymo gali kilti daug nesusipratimij, ir atvirksciai - tinkamu 
elgesiu ne tik galima patraukti klientus, bet ir pelnyti puiki^ reputacij^ tarp ben-
dradarbiq ir tarp tij zmoniij, kurie stovi ant aukstesnes hierarchijos laiptij pakopos. 
Protokolu reikia naudotis kaip sekmes ir karjeros raktu. 

Kiekvienas privalo zinoti, kaip teisingai parasyti oficialij laisk^ ar kvietim^, kaip 
priimti sveci^ ir su juo kalbetis, kaip uzmegzti bendravim^. Visiems siems klau-
simams daugelyje saliij skiriama nemazai demesio. Jau mokyklos suole prasideda 
pirmoji pazintis su rasytomis ir nerasytomis etikos taisyklemis, akcentuojama daly-
kinio bendravimo ir elgesio normq reiksme, nes kiekvienam veikliam zmogui, ne-
paisant jo profesijos ir socialinio statuso, tenka atsidurti jvairiose situacijose. 

Daugelyje valstybiq atitinkami kursai destomi kone kiekviename universitete ir 
kolegijoje, ta tema isleidziama daugybe mokslines ir populiariosios literaturos. Del 
to tinkamai isaukletas zmogus priemime ar susitikime nesikankina pries uzduoda-
mas klausim^ pasnekovui, nesuka galvos, kur deti servetel? ar j kur i^ taur§ jpilti 
vyno. Pradedamas dalykinj pokalbj jis zino, kur dera pasodinti partnerj ir kaip ge
riau pradeti su juo bendrauti. 

Protokolo ir etiketo ismanymas - labai svarbus socialines psichologijos elemen-
tas. Turbut daugelis yra patek^ j nemalonias situacijas arba regej§ sutrikusj zmogij, 
nezinantj, ar jam dera pirmam paduoti rank^ susitikimo metu, ar palaukti, kol t^ pa-
darys partneris. Nepasitikejimas savimi, sutrikimas trukdo dalykiniams santykiams, 
gadina bendr^ susitikimo atmosfer^. 

20 A R M I N A S L Y D E K A ProtokolaS 



Dauguma zmoniij yra jsitikin§, kad jie puikiai elgiasi, yra mandagus. Galij gale 
visi jie buvo auldeti, taigi zino, kaip dera elgtis draugijoje. Pavyzdziui, prie stalo 
dauguma Europos gyventojij sugeba daugmaz vikriai manipuliuoti peiliu ir saku-
te. Jie nesiremia j vaisiij stal^ alkiinemis ir valgydami nesiurbia sriubos, zino, kad 
atsiriaugeti po gerij vaisiij miisij platumose nepriimta jau nuo Liuterio laikij. Bet ar 
to uztenka, kad galetume laisvai elgtis visuomeneje, kad nekirbetij galvoje mintis, 
kaip cia neapsijuokus. Juolab kad be gerij manierxj siandien kopti karjeros laiptais 
faktiskai nejmanoma. Savame rate atsipalaiduoti gal ir leistina, bet oficialiam sveciui 
ar uzsienieciui miisij etiketo triikumai gali sudaryti atsilikusios salies jvaizdj. Cia 
kalbama ne tik apie zinojim^, kada ir kaip reikia elgtis pagal taisykles, bet ir apie tai, 
kad tas taisykles privalu vykdyti kaip savaime suprantam^ dalyk^. Manierij galima 
ismokti, jos gali tapti netgi asmenybes dalimi. 

Geros manieros neturi kelti jtarimo, kad tai - tam tikra bendravimo taktika. 
Verslo interesai visais atvejais vercia mus paisyti mandagumo, nors ir didelemis pa-
stangomis. Taciau net ir del j i j negalima aukoti savigarbos ir sutikti su viskuo, k^ 
siulo jMlus zmogus. O j mandagumui nusizengiancius asmeninius bendradarbiij 
jprocius reaguoti reiketij tik tada, jeigu jie tuos jprocius demonstruoja ir tiesiogiai 
bendraudami su klientais arba palaikydami dalykinius kontaktus uz jmones ar jstai-
gos ribij. Si taisykle yra viena is pagrindiniij norint isvengti konfliktij su kolegomis. 

Naujoji verslo strategija dabar daug demesio skiria komunikacijai ir informacijai. 
Daugeliui jstaigq isoriniai kontaktai nera vien komerciniai. Siais laikais nerasime ne 
vienos bendroves ar jstaigos, kuri manytij, kad jos gaminius pirks ar jos paslaugomis 
naudosis vien tik del j i j puikios kokybes. Savaime aisku, kad pardavimo strategijai 
vis didesn§ reiksm^ turi psichologiniai svertai. Maloniis ir paslaugiis darbuotojai at-
spindi jmones ar jstaigos strategij^. Tai ypac akivaizdu klasikineje paslaugij srityje -
bankuose, restoranuose, draudimo jstaigose ir t. t. Pastaruoju metu net monopoli-
nes jmones, pavyzdziui, energijos gamintojos, eme siijsti savo darbuotojus mokytis 
nepriekaistingo elgesio, nes ir jos priverstos saugoti savo ger^ vard^ visuomeneje. 
Sekm§ lemia gebejimas bendrauti, todel darbuotojij elgesiui dabar keliami ypac di-
deli reikalavimai. Taigi bendravimo kultiira, ilg§ laik^ buvusi uzmirsta, dabar jgyja 
vis didesn^ reiksm^. Tyrimai rodo, kad nuo 40 iki 80 proc. vadovij veiklos sudaro 
bendravimas. Svarbiausias bendravimo budas yra pokalbis, ypac kai sprendziami 
subtilus asmeniniai klausimai, vyksta derybos ar aptariamos sudetingos verslo pro-
blemos. Todel patartina nesikliauti vien pokalbio strategija, o rtipintis ir bendravi
mo stiliumi. 
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Galime panagrineti bet koki^ situacij^, kad jsitikintume, jog reikia laikytis tam 
tikrij bendravimo normij. Pavyzdziui, priemimas j darb§. K a i j darbo viet^ kartais 
pretenduoja 100 norinciijjij, turinciij pakankam^ kvalifikacij^, kas gaus darb^, o kas 
ne, lemia kiti kriterijai, daznai - simpatijos veiksnys. Svarbu, koks pirmasis jspCidis -
kertinis profesines sekmes akmuo. Personalo skyriij vadovai siandien nori nusima-
nanciij ir zavingij, pasitikinciij savimi ir malonios isvaizdos pretendentij. Ne vienas 
atsidus: „Kokie dideli reikalavimai." Taciau tai, ko reikalaujama, labai lengvai pasie-
kiama. Nepatartina elgtis nenaturaliai - visur reikia asmenybiij, o ne dirbtiniij bu-
tybiq. Zavesys, charakteris ir patirtis - trys dalykai, kuriuos turi kiekvienas is musij 
ir kuriais reikia moketi pasinaudoti: k^ reikia - isryskinti, kas nelabai patrauklu -
uzmaskuoti. Einant j pokalbj del darbo, visij pirma reikia tinkamai apsirengti, nes 
darbdavys pirm^jj jspiidj susidaro is apsirengimo, o pirmas jspiidis daug k^ lemia. 

Mandagumas padeda siekti sekmes ir versle, ir asmeniniame gyvenime, taciau 
visur butina tiksliai laikytis ir garbes kodekso, nepripazjstancio jokiij nukrypimij. 
Kitaip sakant, moralinis musij veiklos ir elgesio vertinimas yra be galo svarbus. 

Elgesio normos vis^laik keiciasi. Jas kuria ekonomin^ ir intelektin^ valdzi^ turinti 
visuomenes grupe - jos nariai tarpusavyje ir susitaria, koks elgesys laikytinas norma. 
Del to reikia nuolatos sekti permainas, antraip galima atsidurti nepatogioje situa
cijoje. Siandien vel aktuali ankstesniijjij laikij nuostata: geros manieros yra butina 
kiekvienos karjeros s^lyga. 

Is zmonii} tikimasi ne tik dalykines kvalifikacijos, bet ir atitinkamxj manierij. Tos 
manieros prigyja ne vien del to, kad jas atrenka, j i j plitim^ skatina visuomenes vado
vai. Ekonominiai interesai - dar viena svarbi elgesio normij plitimo priezastis. 

Daug mandagumo taisykliij priklauso nuo konkrecios situacijos ir nuo musx\. vai-
dmens visuomeneje. Jei vis^ laik^ laikysimes tij paciij mandagumo taisykliij, vienu 
atveju jos bus tinkamos, o kitu atveju mes galime net apsijuokti arba padaryti aplin-
kiniams blog^ jspiidj, gal net sukelti konfliktin^ situacij^. Pavyzdziui, keistai atrodys, 
jei spausime rank^ pardavejams parduotuveje, valytojoms ir pan. Toks miisij elgesys 
neatitiks konkrecios situacijos ir duos peno anekdotams. Taip atsitiks ir tuo atveju, 
jei sededami pieveleje per alaus svent^ is prekiautojo sumustiniais pareikalausime 
peilio ir sakutes arba plosime po jspCidingos graudzios kalbos per laidotuves. L a i -
me, beveik visada zinome, kokio elgesio is mixsx\, nes to esame ismokf dar 
vaikysteje, vadinamajame socializacijos etape, tad savo elgesiu daznai nesq^moningai 
prisitaikome prie konkrecios kasdienio gyvenimo situacijos. Kas kita - mums nej-
prastos situacijos: turime is anksto zinoti, kaip toje ar kitoje situacijoje dera elgtis, 
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kitaip sakant, kokio elgesio is miisi} tikimasi. patj galime pasakyti ir apie jvairius 
vaidmenis, kurie mums tenka pasikeitus kasdienio gyvenimo aplinkybems. 

Be abejo, Etiketo bei Protokolo taisykles ir normos ne visada korektiskai taiko-
mos ir del to kyla jvairiij nesklandumij. Pavyzdziui, kaip reaguoti, jeigu pastebime 
kit4 nemandagiai elgiantis? Reikalavimas vienas - is viso nekreipti demesio, elgtis 
taip, lyg nieko nebiitxj atsitik^. 

Taciau pasitaiko, kai susiduriama su provokuojamu, tiesiog begediskai nemanda-
giu zmogaus elgesiu. Tada ne tik mandagumas, bet ir savigarba reikalauja bematant 
panaikinti paci^ situacij^ - palikti akiples^ arba paprasyti j j iseiti. Geros manieros 
nesiiilo kitos iseities - j siurkstum^ neatsakoma siurkstumu. 

Taciau kaip elgtis, kai prastos manieros ir kultiiros stoka visiems nepakeliamai 
jkyri? A r galima atkreipti kieno nors demesj j apsileidim^, tarkim, tada, kai zmogus 
neapsakomai dvokia? Tai bene pacios kebliausios bei sunkiausios situacijos, ir uni-
versalaus atsakymo, kaip elgtis tokiais atvejais, nera. Kartais padeda paprasciausias 
humoras. Deja, ne kiekvienas, net ir kuMringas, zmogus geba juo tinkamai pasinau
doti. Galima j j ar pasikviesti j salj ir be dideliij uzuolankij pasakyti, kad panaudoto 
dezodoranto, matyt, nepakanka, taciau tokiu elgesiu rizikuojame prarasti to zmo
gaus palankum^ ir sugadinti nuotaik^ ir sau, ir jam. Tokiu atveju vertetij pasitelkti 
vis^ savo kultuiringum^ ir isradingum^. Aisku, kad j k^ nors adekvaciai reaguoti 
galima tik suvokiant aplinkybes. Neismanant elgesio normij, bet koks atsakomasis 
elgesys tik sustiprins neadekvaci^ reakcij^. 

Nusizengimas korektisko elgesio normoms - visij pirma paties nusizengusiojo 
problema. Tokiu atveju suvokiamas savo paties pralaimejimas, nes jei nori, kad kiti 
su tavimi elgtijsi nepriekaistingai ir korektiskai, turi parodyti pavyzdj. Aisku, daug 
kas priklauso nuo prazangos dydzio. Netycia kam nors panoseje uztrenkus duris ar 
k^ nors stumtelejus, paprastai pakanka atsiprasyti. Zinoma, nesmagu, kai nusizengi 
geroms manieroms, taciau biitij visiskai nedovanotina del to dar ir sukelti triuksm^. 
Jei raudonu vynu aplieji moters suknel?, reikia pasiriipinti, kad deme biiti} isvalyta, 
nedera pulti valyti paciam, nes moteris gali susigesti, o aplinkiniai pasijusti labai 
nepatogiai. Galima tiesiog pasiiilyti savo servetel^ ir pareiksti nor^ apmoketi valymo 
islaidas. Jeigu sukelei kieno nors nepasitenkinim^ nieko bloga nemanydamas (pa
vyzdziui, kokio nors pagyvenusio pono palydovf uzkalbinai kaip jo dukterj), geriau 
is viso nieko nesakyti, nes puolus atsiprasineti nepatogumas bus dar didesnis. 

Yra situaciji}, kurios mums nepatogios del to, kad nera jprastos. Pavyzdziui, turi
me kam nors pareiksti uzuojaut^ del artimo zmogaus mirties. Tokiu atveju visi zo-
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dziai („nuosirdziai uzjauciu", „man labai gaila") yra tinkami ir teisingi. Kiek sunkiau 

biina reiksti uzuojaut^ rastu. Kuo maziau tokiame raste tusciij fraziij, tuo svaresnis 

kiekvienas parasytas zodis. Uzuojautos laiskus deretij rasyti juodu tusinuku ar rasalu 

baltame popieriuje, jei yra galimybe - juodais remeliais. 

Geros manieros - tai ne tik visuomeneje priimtos elgesio normos. Gerai isaukle

tas zmogus deramai elgiasi visur, nesvarbu, mato j j kas nors ar ne. Jei atkreipsime 

demesj j tai, kaip zmogus elgiasi vadinamojoje atokioje vietoje, suprasime, koks jis 

yra is tikri^jij. Gerai isaukletam zmogui savaime aisku, jog, tarkim, tualet^ po sav^s 

reikia palikti tokj, kad ir kitam nebutij nemalonu juo naudotis. 

Sie ir kiti atvejai daug pasako apie darbuotojij jprocius, todel vadovas turi stengtis 

savo pavyzdziu ir kitomis priemonemis sukurti atitinkam^ teigiam^ klimat^. 
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