
LIETUVIŲ PEDAGOGIKA KRYŽKELĖJE

Klausimas, kur žvelgti : į praeitį, dabartį ar ateitį ?

Kas žvelgia į amžius ir siekia — 
tik tas turi teisę kalbėti ir kurti

(Goethe).

Kiekvienos tautos susikryžiuoja praeitis, dabartis, ateitis ir, 
sakytume, amžinybės — nemirtingumo siekimas bei ilgesys. Lietu
vos gilią žilą praeiti dengia tirštos ūkanos. Iki šiolei dar niekam 
nepavyko jas praskleisti ar jas išsklaidyti. Bet jeigu pasisektų  
suvesti į vieną vientisą ir darnią visumą, kas jau yra parašyta ir 
pasakyta apie mus, tai ir to pilnai užtektų išgarsinti Lietuvą Pabal
tijyje, Europoje ir pasaulyje. Deja, dar ilgai, kaip atrodo, užtruks, 
kol tai pasieksime.

Mūsų himnas sako, kad turime semti stiprybę iš praeities. 
Aišku, kad turime. Vienok turime žinoti ir neužmiršti, jog nėra 
praeities, kuri nėra buvusi dabartim ir ateitim ir, atvirkščiai, kiek
viena ateitis, anksčiau ar vėliau, pavirs ir dabartim ir praeitim. 
Praeitis, dabartis ir ateitis yra trys neatjungiami elementai vieno 
ir to paties laiko perspektyvoje, ir pats laikas yra tiktai amžiny
bės fragmentas.

Praeiti reikia būtinai suprasti, nes jinai savo palikimu gyvena 
mumyse, nesvarbu, ar mes tai žinome ir jaučiame ar ne. Senovės 
romėnai mėgdavo sakyti, jog žmonės, kurie nepažįsta istorijos bei 
praeities, visad palieka vaikais. Kas (ar tai pavienis asmuo ar 
tauta) nesupranta savo praeities ir praeities padarytų klaidų, daž
niausiai yra priverstas tas praeities klaidas vėl pakartoti. Kas 
kontroliuoja praeitį, kontroliuos dabartį ir ateitį. Šių dienų plačiai 
paplitusi psichoanalizė kaip tik ir yra viena iš disciplinų į praeitį 
giliai įsibrauti, jos paslaptingas gelmes atskleisti, jos magišką ir 
magnetišką galią kontroliuoti, apvaldyti.

Lietuva praeityje yra pasižymėjusi trijose pagrindinėse srityse, 
būtent: valstybinėje srityje, pasukdama federalizmo keliu, religi
nėje srityje, pasukdama ekumenizmo keliu, ir pedagoginėje srityje, 
sukurdama pilnutinės demokratijos principais paremtą mokyklinę 
sistemą, kuri gali tarnauti pavyzdžiu kitiems kraštams. Mokyklinė 
demokratija yra viena iš esminių lietuvybės žymių — ir praeitais 
šimtmečiais, ir Nepriklausomos Lietuvos laikais.

Šiandien visi trys pagrindiniai klausimai — ir federalizmo, ir
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ekumenizmo, ir mokyklinės demokratijos — pasidarė labai popu
liarūs, nes jie išreiškia naujų laikų, naujos epochos, naujos eros 
kūrybinę dvasią, siekimus, poveržius, ilgesius.

Iš to, kas pasakyta, aišku, kad lietuvybę giliai pažinti ir ją 
pamilti nereiškia, anaiptol, gyventi vien praeitimi ir ten paskęsti. 
Atvirkščiai. Į praeitį tvirtai atsirėmus, reikia visomis jėgomis 
kurti dinamišką dabartį ir, įleidus giliai šaknis į praeitį ir dabartį, 
visu proto, širdies, valios ir sąžinės dinamizmu gaivalingai, nebe
sulaikomai reikštis ir vulkaniškai veržtis į ateitį.

Turime išmokti lietuvybės ir Lietuvos klausimą, ypač jos 
pedagoginę bei mokyklinę dimensiją, — sueuropinti ir supasaulinti. 
Europai ir pasauliui turime atidaryti visus vartus, duris ir langus 
į Lietuvą ir, atvirkščiai, Lietuvai atidaryti visus vartus, duris ir 
langus į Europą ir pasaulį. Kai kurios kitos Centro Europos tautos 
(kaip, sakysime, lenkai, čekai, rumunai) šia kryptimi yra jau toli 
nužengusios. Nūn — mūsų eilė. Išeivijos pedagogai bei moksli
ninkai čia gali daug nuveikti. Atsiminkime, jog pats iškiliausias 
Centro Europos pedagogas, būtent : Jan Amos Komensky-Comenius 
(1592-1670) žymesnę savo gyvenimo dalį praleido išeivijoje. Įsidė
mėtini čia prof. Juozo Ereto prasmingi žodžiai :

« Kad emigrantai gali nuveikti didžius darbus, sukurti net pa
saulinės reikšmės veikalus, parodo garsūs pavyzdžiai. Antai, Septua- 
ginta žydų mokslininkų buvo ne jų tėvynėje, o Egipte iš hebrajų 
kalbos išversta į graikų kalbą. Koranas atsirado Mohamedui gyve
nant Medinoje, tremtyje. Dante savo Dieviškąją Komediją sukūrė 
ne savo gimtinėje, Florencijoje, o būdamas priverstas bastytis po 
svetimuosius. Comenius garsius savo pedagogikos veikalus — arti 
150 ! —rašė Trisdešimties metų karo varinėjamas po visą Europą. 
Ponia de Staël Napoleono tris kartus buvo ištremta, ir kiek
vieną kartą ji atsakė stipriais raštais, kurie žymiai prisidėjo prie 
persekiotojo žlugimo. O graikų išlaisvinimas iš turkų jungo žymia 
dalimi ar tik ne nuopelnas viešosios nuomonės iš Anglijos išstum
tojo Byrono ? O Mickevičius, kažin ar jis pasauliui būtų davęs 
nemirtingąjį Poną Tadą, jei jis kur nors tarp Gardino ir Vilniaus 
pertekliaus būtų buvęs lepinamas ? Yra veikalų, kurių tėvynėje 
negalima sukurti, kuriuos teugdo — anot Dante — tik sūri sveti
mųjų duona ir begalinis savųjų pasiilgimas. Ir ar Matulevičius savo 
kongregaciją neturėjo atnaujinti Vakaruose ?

Visų kūrybingųjų egziliečių pavyzdys iškalbingai paliudija, ką 
galima pasiekti, jei tremties nelaikoma prakeikimu, o uždaviniu. 
Krikščionio supratimu tremtis yra malonė, kad ir skaudi»1.

1 J. Eretas, Krikščionis ir kultūra. Mūsų vieta šių dienų kūrybos pa-
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Anot A. Dostojevskytės, parašusios savo įžymaus tėvo biogra
fiją (kur kalba apie jo lietuvišką kilmę bei jo lietuviškumą), niekas 
Rusijai bei slavų pasauliui nėra tiek davęs, kiek mažytė Lietuva. 
Taip ! Bet ateis laikas, kada išsipildys ir virs tikrove Adomo 
Mickevičiaus ir Oskaro Milašiaus vizijos. Lietuviai paveiks ir suaud
rins pasaulį viesidais, liepsnų išsiveržimais, žaibais ir perkūnais 
(S. Kudirka ir R. Kalanta jau yra tam pavyzdžiai), lietuviai ste
bins ir džiugins tautas ir žmoniją savo atradimais, menine savi
raiška, moksline kūryba, darbais ir laimėjimais ; lietuviai neš ir 
pažers aušrų ir saulėtekių šviesą ir Vakarams ir Rytams, ir Šiaurei 
ir Pietums, tapdami prasidedančio atominio ir kosminio amžiaus 
pranašais, šaukliais, dainiais, vaidilomis, žyniais. Adomas Micke
vičius, Vilius Vydūnas, Adomas Jakštas-Dambrauskas, Stasys Šal
kauskis, Pranas Dovydaitis, Mykolas Krupavičius, Jurgis Matule
vičius-Matulaitis, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Oskaras Mila
šius, Jurgis Baltrušaitis jau yra tam priešaušris.

Mokykla bei pedagogika yra kelias į tautos didingą ateitį. 
Dėl tos tai priežasties būtų ne tik vienašališka, bet ir labai kenk
sminga išleisti iš akių mokyklinę bei pedagoginę lituanistikos dimen
siją. Bet mūsų pedagogams bei mokyklininkams — ir Lietuvoje ir 
išeivijoje — iškyla prieš akis nepaprastai dideli uždaviniai ir sun
kumai. Mūsų pedagogika, lygiai kaip ir visa mūsų praeitis, visa 
mūsų dabartis ir visas mūsų gyvenimas, pasižymi savo daugiario- 
pumu. Lietuvis nuostabiai sugeba jausti ir pagauti naujai išky
lančių sąjūdžių esmę bei prasmę ir suvokti gyvenimą begaliniame 
jo įvairume ir pilnatyje. Imkime kad ir mūsų politines partijas. 
Jos įvairios. Jų nemažai. Tarsi kokiame veidrodyje, jos puikiai 
atspindina ir atskleidžia Europos kunkuliuojantį politinį gyvenimą 
visame jo plotyje, gylyje ir aukštyje. Kas nori pažinti lietuvių  
pedagogiką, tas turi iš pagrindų studijuoti, žinoti ir suprasti Euro
pos pedagoginį bei mokyklinį pasaulį. Antraip, jis niekad nesuras 
rakto įeiti į pedagoginių mokslų painų labirintą, o jeigu ir suras, 
tai į tą labirintą neįeis, o jeigu ir įeis, tai iš ten niekad jau ne
išeis ! Jam atsitiks tai, kas atsitinka patekusiems į Dantės pragarą : 
Lasciate ogni speranza, voi di’entrate 2.

Tiktai įsibrovęs pedagoginių problemų ir painiavų labirintan 
ir jas nuodugniai išstudijavęs, lietuvis galės puikiai suprasti savo 
pedagoginę misiją Pabaltijyje, Europoje ir pasaulyje.

saulyje, žr. L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbai, V t., Roma 1964, 
91-92 psl.

2 Palikite visą viltį visi, kurie čia įžengiate (Dante Alighieri, La 
divina comedia, Canto III, strofa 3).
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Lietuviškieji raktai į pedagoginių problemų labirintą įeiti
ir iš ten išeiti

Europa yra iškilių menininkų, mokslininkų, išminčių, didelių 
šventųjų, lygiai kaip ir didelių nusidėjėlių, žemynas. Galima tikrai 
daug ko iš jos pasimokyti — ir iš jos dorybių, tas dorybes sekant, 
ir iš jos klaidų bei nedorybių, tų klaidų bei nedorybių vengiant. 
Europa daug nusidėjo, bet jinai ir daug mylėjo. Kadangi daug 
mylėjo, tai ir daug kentėjo. Ir kadangi jinai daug mylėjo ir ken
tėjo, tai, reikia tikėtis, jai bus daug ir atleista. Žinoma, ne kiek
vienas pritaikins jai šv. Magdalenos, šv. Pauliaus ar šv. Augustino 
gyvenimo pavyzdžius. Europa, kaip atrodo, ir yra tarsi sukurta 
tik tam, kad žemės tautos ir žmonija išvystų ir suprastų pačias 
geriausias ir blogiausias puses, savo šviesiausias ir tamsiausias 
galimybes. Europa — praeities, dabarties ir ateities pasaulio veid
rodis ir kelio žibintas bei švyturys.

Vienas iš pačių ryškiausių Europos pedagogikos silpnumų yra 
tas, jog jinai per pastaruosius penkis šimtus metų gyveno kraštu
tinumais. Jau vidurinių amžių iškilus kūrėjas, humanistas, peda
gogas ir renesanso aušrinė žvaigždė, būtent Dante Alighieri (1265- 
1321), yra tai pastebėjęs ir dėl to aimanavęs. Žinoma, Europos 
palinkimas ir pasinešimas į kraštutinumus gali būti jos audringos 
jaunystės bei jos gaivalingo brendimo apraiška bei pasekmė. Bet 
mes turime neužmiršti, jog visi pagrindiniai intelektualiniai, moksli
niai, estetiniai, kultūriniai, ūkiniai, socialiniai, politiniai, religiniai 
sąjūdžiai, kurie supurtė ir iki šiai dienai purto Vakarus, Rytus ir 
pasaulį, turi savo pirmines šaknis, versmes ir gelmes Europoje. 
Vieni iš tų sąjūdžių suko į dešinę, būtent į kraštutinį monistinį 
idealizmą (Hėgelis ir pasekėjai), ir vedė į kraštutinę politinę de
šinę, būtent į fašizmą, kiti sąjūdžiai suko į kairę, būtent į kraštu
tinį monistinį materializmą (Marksas ir jo pasekėjai), ir vedė į 
kraštutinę politinę kairę, būtent į bolševizmą. Vieni sąjūdžiai 
suko aukštyn, pabrėždami dvasinę bei dievišką žmogaus kilmę 
(Malebranche ir jo pasekėjai), kiti sąjūdžiai, atvirkščiai, suko 
žemyn, pabrėždami biologinę bei gyvulinę žmogaus kilmę bei 
prigimtį (Darwinas bei jo pasekėjai). Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse Darwino dvasia rado kuriam laikui savo stiprią išraišką Her
bert Spencerio ir jo pasekėjų kūryboje. Bet ir Malebranche bei 
Berkeley dvasia pasirodė nemažiau galinga bei įtakinga. Jinai 
gaivalingai prasiveržė Jonathan Edwards, JAV filosofijos tėvo, ir 
jo gausių epigonų (Emerson, Ladd, Royce, Flewelling) kūryboje. 
Tokiu būdu čia susiduria ir susikerta transcendentalizmas iš vienos
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pusės ir imanentizmas iš antros. JAV minties pasaulis iki šiai 
dienai yra per mažai išstudijuotas ir suprastas. Atrodo, jog JAV 
vaizdą iškraipė ir užtemdė amerikiečio palinkimas į praktiškumą 
ir medžiaginės gerovės ieškojimą bei siekimą. JAV žiburių dažnai 
visiškai nesimato, nes juos uždengia ir paslepia pragmatizmo bei 
kasdieninio utilitarizmo tirštos miglos.

Pedagogikoje, gal būt, kaip niekur kitur, susibėga, susikry
žiuoja, susiduria, susikerta Europos pagrindiniai kraštutinumai, 
prieštaravimai, jos išoriniai ir vidiniai konfliktai. Čia ir iškyla pats 
pagrindinis centrinis ir likiminis klausimas : Į kur mums sukti ? 
Į dešinę ar į kairę ? Į bedugnes ar į aukštumas, į gelmes ar į 
viršūnes ? Lietuvių pedagogika, lygiai kaip ir visų Europos ir pa- 
saulio tautų pedagogika, atsidūrė istorinėje kryžkelėje. Tokios di
džios kryžkelės dar nėra buvę visoje pasaulinėje ugdymo istorijoje. 
Tad tegul sukruta, subruzda mūsų pedagogai bei mokyklininkai ! 
Tegul ryžtasi naujiems žygiams ir tegul dirba iš peties ! Laikas 
mūsų pedagogams iškilti — visomis jėgomis ir visu pasiaukojimu 
dirbti Lietuvos naudai ir žmonijos gėrybei, ką ir sako Lietuvos 
himnas. Kas abejoja ar jaučiasi silpnas, tegul pasisemia stiprybės, 
drąsos, įkvėpimo ir pasišventimo dvasios iš didžiojo, jau aukščiau 
paminėto, pedagogo tremtinio, būtent J. A. Komenskio, gyvenimo 
ir veiklos. Ant paminklo, pastatyto jo garbei Amsterdame, Olan
dijoje, skaitome šiuos giliaprasmius žodžius :

Istud Comenii custodit membra sepulchrum,
Coelum animarn, laudes integer orbis habet3.

Po antrojo pasaulinio karo vienas Europos laikraščių, būtent 
Daily Mail, rašė, jog Europai reikalinga naujojo Komenskio, nes 
Europa ir pasaulis šiandien ieško naujo humanizmo. Yra žinomas 
ir to naujojo humanizmo tikrasis vardas bei pavadinimas — tai 
integralinis bei pilnutinis humanizmas. Vienas iš ideologinių mark
sizmo šulų, būtent Adam Schaff, yra parašęs veikalą, pavadintą : 
Marksas ar Sartre ? Bandymas sukurti žmogaus filosofiją 4. Veikalas 
iš lenkų kalbos yra išverstas ir į kitas kalbas. Šiame veikale aiš
kiai atsispindi naujo humanizmo ieškojimas. Komenskis yra bene 
vienintelis pedagogas, kuris turi visuotinį pripažinimą — tiek Va
karuose, tiek Rytuose. Jo Didactica Magna — Didysis Mokymo 
Menas — yra išverstas į įvairias pasaulio kalbas, įjungiant ir lie
tuvių kalbą. Ko daugiausia mūsų pedagogų tepasuka didžiadvasio 
Komenskio keliais !

3 Šis kapas saugoja Komenijaus (Komenskio) kūną,
Jo siela gyvena danguje, o jo garsas — visame pasaulyje.

4 La philosophie de l’homme, Paryžius 1961.
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Žinoma, šiandien pedagoginė bei mokyklinė padėtis yra nepa
lyginamai sudėtingesnė, painesnė, raizgesnė negu kad jinai buvo 
Komenskio laikais. Iš esmės dalyką imant, Komenskini teko užda
vinys derinti ir taikinti du pagrindinius pedagoginius kraštutinu
mus bei prieštaravimus, būtent iš Francis Bacon (1561-1626) pavel
dėtą didaktini empirizmą, iš vienos pusės, ir iš René Descartes 
(1596-1650) paveldėtą didaktini racionalizmą bei formalizmą, iš 
antros pusės. Šiandien tų pedagoginių kraštutinumų bei prieštara
vimų atsirado jau ištisos aibių aibės ! Taigi, ką darytų šiandien 
Komenskis, jeigu jis iš savo kapo atsikeltų ir po Europą ir platų 
pasaulį apsidairytų, sunku pasakyti...

Ieškant rakto į šių dienų pedagoginių problemų bei painiavų 
labirintą, turime visų pirma atsiminti, jog tai yra visiškai neįma
nomas uždavinys bei užsimojimas, neturint gilaus, nuodugnaus 
Europos kultūros ir jos begalinio sudėtingumo pažinimo bei supra
timo.

Iki šiolei, Europa yra perėjusi per tris pagrindinius savo 
brendimo bei išsiskleidimo tarpsnius ir jau yra įžengusi į ketvir
tąjį. Iš viso, tai sudaro keturias skirtingas epochas, būtent : rene
sanso ; reformacijos bei humanizmo ; romantizmo ; radikalių, tota
linių reformų bei revoliucijų gadynę.

Ketvirtoji epocha, žinoma atominio bei kosminio amžiaus 
vardų, atrodo per daug mįslinga, paslaptinga, jeigu išleidžiama iš 
akių, kas buvo prieš tai. Tai yra visai normalu ir įprasta visais 
tais atvejais, kada žvelgiama į kokio nors įvykio ar vyksmo pa
sekmes, o užmirštama ieškoti ir surasti priežastis.

Goethe, įsimbolinęs Europą bei modernųjį pasaulį Fausto var
du, skundėsi, jog Fauste gyvena ne viena, o dvi viena antrai prieš
taraujančios sielos. Europos tragedijos šaknys ir yra tame, jog 
jos kūrybinis genijus ir kūrybinis pasaulis fragmentavosi, suskilo. 
Suskilo ir horizontaline ir vertikaline prasme. Suskilo ir psicho
logiškai ir sociologiškai bei ekologiškai. Štai kodėl aukščiau išvar
dintos keturios skirtingos epochos turi dvi skirtingas terminolo
gijas, būtent vieną — sociologinę bei ekologinę, antrą — psicholo
ginę.

Sociologinė bei ekologinė terminologija yra ši : natūralizmas ; 
humanizmas ; socializmas ; vitalizmas bei globalizmas.

Psichologinė terminologija : empirizmas, pastūmėtas vėliau iki 
kraštutinio pozityvizmo, objektyvizmo, materializmo ; racionaliz
mas, pastūmėtas vėliau iki kraštutinio subjektyvizmo, idealizmo, 
fenomenologizmo ; aktyvizmas, pastūmėtas vėliau iki kraštutinio 
voluntarizmo, pragmatizmo, technologizmo ; egzistencializmas, pa
stūmėtas nūdien iki kraštutinio radikalizmo, anarchizmo, nihilizmo.
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Renesanso gadynės pedagogikai yra būdinga natūralizmo ir 
empirizmo dvasia. Reformacijos gadynės pedagogikai yra būdinga 
humanizmo ir subjektyvizmo bei idealizmo dvasia. Romantizmo 
gadynės pedagogikai yra būdinga socializmo ir aktyvizmo dvasia. 
Pagaliau, XX amžiaus priešaušriui, aušrai ir jo įsisiūbavusiai peda
goginei audrai yra būdinga vitalizmo ir egzistencializmo dvasia. 
Sąmoningai čia neapkraunu klausytojo ir skaitytojo sąmonės ir 
pasąmonės daugybe vardų ir kalnų kalnais bibliografinių duomenų 
bei žinių. O kam to tikrai prireiks, gali nukreipti savo akį ir ma
lonų dėmesį į bibliografiją, patiektą šios paskaitos gale. Bendros 
orientacijos dėliai bent keturi simboliniai vardai yra tikrai įsidė
mėtini, būtent : François Rabelais (1494-1583), Jonas Kalvinas 
(1509-1564), Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) ir Martin 
Heidegger (1889). Pastarojo veikmė ir įtaka yra plati, gili ir be 
galo šakota. Pavyzdžiui, čia galima paminėti Jean-Paul Sartre iš 
vienos pusės ir Viktor E. Frankl iš antros. Šių dienų padangėse 
yra iškilusi dar viena žvaigždė, kurios veikmė ir įtaka yra dar 
platesnė, gilesnė ir šakotesnė negu Heideggerio : tai Pierre Teilhard 
de Chardin. Jame, gal būt, kaip niekame kitame, susitinka, susi
kryžiuoja, susinarplioja aukščiau išminėtųjų keturių epochų dvasia, 
polėkiai, neišsipildę auksiniai sapnai, svajonės ir ilgesiai. Šia pras
me Pierre Teilhard de Chardin yra jau naujojo, būtent pilnutinio 
humanizmo šauklys, trimitininkas, korifėjus.

Kas nori gerai žinoti, suprasti (ir pamilti !) lietuvių pedagogiką, 
tas turi būtinai — volens nolens — studijuoti Europos pedagogiką 
ir tai, būtent, visame jos begaliniame įvairume ir pilnatyje. An
traip, lietuvių pedagogika, atkirsta nuo savo šaknų ir nuo paties 
gyvybės medžio, atrodo tiktai menkutė išdžiūvus šakelė ar nuvy
tus ir sunykus atžala. Atvirkščiai, lietuvių pedagogika, paimta 
europinėje perspektyvoje, iškyla prieš mūsų akis kaip vienas iš 
pačių įdomiausių ir centrinių reiškinių ne tik Europos, bet ir pa
saulio pedagoginėje istorijoje. Tada ir pati Lietuva, išvagojusi 
tokią ilgą priešistorinę ir istorinę gyvenimo vagą ir sugebėjusi taip 
anksti pasukti Centrinę Europą federalizmo, t. y. Žemiškojo Miesto, 
ir ekumenizmo, t. y. Dangiškojo Miesto, statybos keliais, užima 
vieną iš pirmaujančių vietų ne tik Pabaltijo, Centro Europos, 
Rytų Europos, Vakarų Europos, bet ir aplamai žemės tautų tarpe. 
Pats raktas studijuoti lietuvių pedagogiką ir Europos pedagogiką 
— tai lyginamasis metodas, kuris, kaip pamatysime vėliau, remiasi 
analizės, sintezės, hipotezės ir globalinio metodo bei kūrybinės 
intuicijos derinimu. Aišku, kad lyginamasis metodas yra tarpdisci
plininis metodas. Pedagogika, atsieta nuo kitų mokslo disciplinų, 
nuo žmogaus prigimties nuodugnaus tyrinėjimo ir pagrndinių gy
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venimo sričių bei plotmių, yra ne kas kita kaip tuščias bandymas 
statyti aukštas pilis bei dangoraižius debesyse. Imkime, sakysime, 
kad ir dviejų Miestų, Žemiškojo ir Dangiškojo, t. y. valstybės ir 
Bažnyčios, santyki. Pačioje žmogaus prigimtyje yra du pagrindi
niai nieku neužslopinami, nieku neišraunami, nieku neišdildomi 
siekimai, būtent: gerovės ir laimės, apie kurią kalba Kristus savo 
pamoksle nuo kalno. Gerovė yra reikalinga žmogaus kūnui, o 
laimė — žmogaus sielai. Žemiškojo Miesto, t. y. valstybės, pagrin
dinis uždavinys yra rūpintis gerove. Ir Dangiškojo Miesto, t. y. 
Bažnyčios, pagrindinis uždavinys yra rūpintis laime. Ir kaip neat
skiriami yra kūnas ir siela, taip neatskiriamos yra gerovė ir laimė, 
taip neatkiriami yra du Miestai — Žemiškasis ir Dangiškasis. Tie 
du Miestai — Žemiškasis ir Dangiškasis — yra neatskiriami, nes 
juodu susitinka ir giliai šaknyjasi ne kur kitur, o pačioje žmogaus 
prigimtyje, kurios juk nepakeisi, nesunaikinęs paties žmogaus, kas 
reikštų paskutinės žmoniškumo liepsnelės išgesinimą mūsų plane
toje. Jeigu Bažnyčia neturi kištis į valstybės reikalus, tai dar 
mažiau valstybė turi kištis į Bažnyčios reikalus. Valstybės sritis 
ten baigiasi, kur sąžinės sritis prasideda. Pats Napoleonas buvo, 
anaiptol, ne demokratas, o greičiau autokratas, bet ir jis tai pui
kiai žinojo ir viešai pripažino. Sąžinė ir sąmonė, lygiai kaip ir 
laimė ir gerovė, skirtinos, bet jokiu būdu neišskirtinos, neperskir
tinos ar kartu nesuplaktinos. Tas pat pasakytina ir apie du Mie
stus. Laimė ne lengviau, o, atvirkščiai, dar sunkiau pasiekiama 
negu gerovė ar medžiaginis perteklius. Viename iš savo paveikslų 
mūsų didžiadvasis Čiurlionis vaizduoja Dangiškąjį Miestą bei Pilį. 
Ir koks status kelias, siauras takas ir koks sunkus kopimas į to 
Miesto aukštumas, nes nuolat gręsia pavojus nukristi, nudardėti 
į bedugnę!

Žmogus gali būti gerove bei medžiaginiais ištekliais pertekęs, 
persisotinęs ir kartu mažai laimingas ar net visai nelaimingas. Šiuo 
atveju nelaimingumas gali pasiekti net savižudybės laipsnį. Witt
gensteinai, iš kurių yra kilęs garsus filosofas L. Wittgenstein, buvo 
Vienos miesto turtuoliai. O vienok savižudybės dvasia buvo įsi
metus į jų šeimą ir, tarsi koks vėžys, ėdė ir naikino jos narius. 
Pats filosofas, numojęs ranka į medžiaginės gerovės aplinką ir 
ieškodamas laimės, pasuko į neturtą ir net į vienuoliškumą.

Būdamas Indijos sostinėje New Delhi, turėjau įdomų susiti
kimą ir pasikalbėjimą su New Delhi universiteto kancleriu ir to 
meto Indijos viceprezidentu Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, vadi
namu « Oriento Sokratu ». Jau pačioje pasikalbėjimo pradžioje jis 
mane paklausė : «Jūs ten, vakariečiai, ieškote gerovės ir tą gerovę 
turite, o laimingi ar esate ? Mes čia tos vakariečių gerovės, anaiptol,
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neturime, bet, palyginti laimingi esame. Gal ir visai netrukus 
pamatysime, kam priklauso ateitis : Vakarams ar Rytams, Jums 
ar mums ».

Šių dienų jaunimas, numojęs ranka į gerovę bei «buržuazinį 
pasaulį» ir savo dvasia, širdimi ir siela pasukęs į Rytus — 
į hinduizmą, į budizmą, į zeną, į krikščionybę, jau aiškiai rodo ir 
liudija, kam priklauso ateitis. Neužmirškime, jog krikščionybės, 
kaip ir visų didžiųjų pasaulio religijų, istorinis lopšys yra Rytai. 
Vakarų pasaulio, pasukusio vienališkai į medžiaginę bei buržua
zinę gerovę, ir krikščionybės suplakti negalima ! Rytai be Vakarų, 
tai laimė be gerovės. Vakarai be Rytų, tai gerovė be laimės. 
Paviršutiniškai žiūrint, Vakarai, atrodo, turi Kristų, bet nepažįsta 
ir neneša kryžiaus. Rytai, atvirkščiai, turi ir neša kryžių, bet 
nepažįsta ir neturi Kristaus. Bet be kryžiaus nėra Prisikėlimo, 
nėra mirties nugalėjimo, nėra nemirtingumo, o kur nėra Prisikėlimo 
bei nemirtingumo, ten nėra ir pačios krikščionybės.

Čia esame atkreipę didesnį dėmesį į dviejų Miestų, būtent į 
valstybės ir Bažnyčios, santykį todėl, kad šis klausimas buvo vie
nas iš pagrindinių politinių, religinių ir pedagoginių klausimų Va
karų Europoje, Centro Europoje, Rytų Europoje, o ypatingai Rusi
jos ir Bizantijos istorijoje. Bizantijos įtaka Lietuvai buvo didelė. 
O vienok Lietuva, nors ir būdama didelėje bizantizmo įtakoje, 
valstybės ir Bažnyčios santykio klausimą sprendė ir savo sprendimą 
įgyvendino visai skirtingai negu, sakysime, Rusija, kuri, nelaimei, 
pasuko ne į demokratiją, ekumenizmą ir federalizmą, bet, atvirkš
čiai, į autokratiją, krikščionišką ar ateistinę ortodoksiją, nacio
nalizmą ir pastarųjų trijų sutapatinimą bei suliejimą. Garsi Rusijos 
švietimo ministerio S. S. Uvarovo formulė: samoderžavie, pravo- 
slavie, nacionalnost — autokratija, ortodoksija, nacionalizmas.

Nesvarbu, iš kur, kada ir kaip užsieninės įtakos pasiekė Lie
tuvą, jos skirtinga esmė ir būdas pagrindinėse saviraiškos srityse 
— valstybinėje, religinėje ir pedagoginėje — išsilaikė per amžius, 
nežiūrint visų istorinių audrų, nelaimių ir katastrofų. Šiose savi
raiškos srityse Lietuva parodė didelę ir retą gyvenimo išmintį, 
kas ir atsispindi Lietuvos Statute. Visapusiškumas ir lygsvara, 
priešingybių derinimas ir vengimas kraštutinumų yra, atrodo, 
saviti lietuvių, kalnėnų ir žemaičių, būdo bruožai. Šios lietuvio 
ir lietuvių tautos būdo ypatybės skaisčiai suspindėjo praeityje ir, 
reikia tikėtis, dar skaisčiau suspindės ateityje. Pedagogams bei 
mokyklininkams tai ypač įsidėmėtina, nes, deja, kaip tik šių ypa
tybių labai trūko visoms naujųjų amžių pedagogikoms. Ir dar 
labiau trūksta jų šiandien.
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Ir renesanso pedagogika, ir reformacijos bei humanizmo peda
gogika, ir romantizmo pedagogika smarkiomis, galingomis bangomis 
atsirito į Lietuvą ir čia rado sau palankią dirvą, saulę, vėjus ir 
klimatą. Todėl kokių gi elementų bei apraiškų lietuvių pedagogi
koje nerasi. Čia yra empirizmo, racionalizmo, aktyvizmo, natūra
lizmo, humanizmo, socializmo, ir t.t, atbalsių. Vilnius yra mūsų 
pedagoginė Meka. Jis yra suvaidinęs centrinį vaidmenį. Negalima 
įsivaizduoti Adomo Mickevičiaus, nei Daukanto, nei vieno iš mūsų 
pagrindinių pedagoginių šulų, būtent Motiejaus Valančiaus, be Vil
niaus universiteto ir jo dvasios galingo spinduliavimo.

Bet, kalbėdami apie protestantišką bei humanistinę pedagogiką, 
negalime užmiršti ir Karaliaučiaus bei Karaliaučiaus universiteto 
vaidmens. Aplamai pasakytina, jog iki šiolei esame per mažai 
dėmesio kreipę į Mažąją Lietuvą mūsų atgimimo sąjūdžio istorijoje. 
Be Karaliaučiaus universiteto spinduliavimo, be Mažosios Lietuvos 
juk nebūtume turėję Donelaičio, nebūtume turėję mūsų didžia
dvasio, kilniasielio, kilniaširdžio Vydūno, na, ir vargu ar būtume 
turėję Basanavičiaus Aušrą ir Vinco Kudirkos Varpą. Pačiame 
Karaliaučiuje buvo sukrauti kalnų kalnai lietuvybei labai brangios 
dokumentacijos. Kiek veikalų, kiek moksliniųdisertacijų, atsirė
mus į tą dokumentaciją, buvo galima prirašyti tarp dviejų pasau
linių karų ! Dr. Igno Skrupskelio (1903-1942) veikalas apie lietuvius 
XVIII amžiaus vokiečių literatūroje yra puikus pavyzdys kaip 
rašyti mokslinę disertaciją, panaudojant gausius ir geriausius šios 
srities šaltinius5. Dabar, kada jau viskas praeities bedugnėn pa
skendo, tarsi tie pasakiški varpai į Baltijos marių dugną, darosi ir 
gaila ir graudu, kad iki šiolei nei Vydūno, nei Čiurlionio nepavyko 
mums išnešti į Europą ir į platų pasaulį (su Donelaičiu yra daug 
geriau). Čiurlionio vienas iš pačių pagrindiniu atradėjų ir gerbėjų  
buvo garsus rusų istorikas, mokslininkas, literatas, poetas, huma
nistas — Viačeslavas Ivanovas, po pirmojo pasaulinio karo ilgai 
profesoriavęs Romoje ir, jeigu neklystu, miręs 1949 m. Kodėl, 
būtent, tada, t. y. tarp dviejų pasaulinių karų, mes nepasinaudo
jome šio mokyčiausio vyro pasakiškais mokslo ir meno lobiais 
Čiurlionį pasauliui pristatyti, sunku suprasti. Taigi, bent ateityje 
bandykime savo praeityje padarytas klaidas gerai išnagrinėti, su
vokti ir jas atitaisyti.

Iki šiolei, studijuodami lietuvių pedagogiką bei jos istorinę 
raidą, mes nepanaudojom paties pagrindinio įrankio — lyginamojo

6 Ign. Skrupskelis, Lietuviai XVIII amžiaus vokiečių literatūroje,
Roma 1967.
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metodo. Tos klaidos pasėkoje mes ir dairėmės tiktai į savo tiesio
ginius bei artimiausius kaimynus, būtent Vokietiją, Lenkiją bei 
Rusiją, ir, kažkodėl, vis likome pagauti ir užkerėti vienos ir tos 
pačios magiškos formulės: Vakarai-Rytai! Kokie Vakarai ir kokie 
Rytai ? Vienas kuris nors Europos kraštas, kaip, sakysime, Vokie
tija, juk dar nesudaro Vakarų pasaulio ! Geografinio-istorinio bei 
erdvinio-laikinio mąstymo pagrindinės kategorijos nėra vien Rytai- 
Vakarai, bet : Rytai-Vakarai, Šiaurė-Pietūs (Lietuvos atveju tai 
yra skandinavų bei vikingų pasaulis iš vienos pusės ir Bizantijos 
bei Viduržemio pasaulis iš antros !) ir pastarųjų pagrindinių dimen
sijų — horizontalinės ir vertikalinės — susikirtimas bei susikryžia
vimas. Lietuva su savo sostine Vilnium ; būdama Europos (nuo 
Airijos iki Uralo ir nuo Skandinavijos iki Graikijos) geografinis 
centras, yra vienas iš pagrindinių jeigu ne pats pagrindinis, to 
susikirtimo bei susikryžiavimo centrų. Ir todėl kas imasi studijuoti 
Lietuvą be Šiaurės-Pietų, t. y. be Skandinavijos-Bizantijos dimen
sijos, fatališkai klysta. Jis kai ką, o gal ir labai daug, žinos, bet 
nieko ničnieko gerai nesupras. Kas tokiu būdu ryžtasi studijuoti 
Lietuvą, tas leidžiasi į plačią, audringą, nežinomą jūrą be jokio 
kompaso ir, žinoma, anksčiau ar vėliau, turės nugarmėti į pačią 
vandenų bedugnę.

Aišku, kad, išjungus Europos vertikalinę Šiaurės-Pietų, t. y. 
Skandinavijos-Viduržemio dimensiją bei viziją, visiškai iškrenta iš 
akių ne tik Lietuvos, bet ir visos Centro Europos vaidmuo bei 
reikšmė pačios Europos ir pasaulio istorijoje. Šiuo atveju yra rei
kalinga tikra minties revoliucija ir, visų pirma, pedagogikos isto
rijoje, nes juk žmogaus, tautų ir žmonijos likimas bei jo rodyklė 
vyraujamu būdu pasukami ir apsprendžiami mokyklų suoluose ir 
paskaitų auditorijose ! Čia reikia aukščiau minėto kompaso.

Turėti šį kompasą savo rankoje, jį laikyti prieš akis ir į jį 
nuolat žvelgti yra neišvengiama ir būtina, iš pagrindų studijuojant 
aukščiau išminėtas keturias pedagogikas Lietuvoje bei Europoje : 
renesanso pedagogiką; reformacijos bei humanizmo pedagogiką; 
romantizmo pedagogiką; auštančio atominio bei kosminio amžiaus 
pedagogiką, kuri labiausiai išsiskiria iš visų ir pasižymi savo lygi
namuoju metodu. Nesuprasime renesanso ir humanizmo pedago
gikų be antikinės bei klasikinės pedagogikos, taip nuostabiai išsi
skleidusios ir pražydusios Viduržemio pasaulyje, ir be antikinės bei 
klasikinės pedagogikos tiesioginio ūgio bei tąsos—Viduramžių  
pedagogikos. Negalima suprasti renesanso ir humanizmo pedago
gikų plataus ir galingo spinduliavimo be Italijos ir, sakysime, be 
Šveicarijos, ar kad ir tokios Ispanijos. Negalima suprasti empi- 
rizmo ir racionalizmo aršios dvikovos, pasiekusios savo pačią vir
24
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šūnę Švietimo gadynėje, t. y. XVIII amžiuje, nestudijuojant nuo
dugniai anglų ir prancūzų ar, sakysime, iškilusios Prūsijos (šioje 
istorinėje empirizmo-racionalizmo dvikovoje Kanto, profesoriavusio 
Karaliaučiuje, ir, kaip žinome, rašusio įžangą lietuvių-vokiečių 
kalbų žodynui, lemiančio vaidmens) ir Austrijos, pasekusios Prū
sijos mokyklinės reformos pavyzdžiu, pedagogikų. Negalima su
prasti romantizmo pedagogikos, nestudijuojant XIX amžiaus vo
kiečių pedagogikos, kur Herderis, Kanto įpėdinis Herbartas, Pesta- 
lozzio mokinys Frobelis, o taip pat Schilleris ir Goethe, yra suvai
dinę centrinį vaidmenį. Romantizmo pedagogikos įtaka Vilniaus 
universitetui, o po to Vilniaus universiteto įtaka Lietuvai, Pabal
tijui ir, tam tikra prasme, Europai buvo šakota (rusai, tai gerai 
suprasdami, Vilniaus universitetą uždarė).

Vilniaus universiteto romantinės pedagogikos dvasią, jos ga
lingus poveržius, polėkius, sudaužytas viltis ir svajones, išsklaidytus 
aukso sapnus ir ilgesius į laisvės (Wilhelm Tell’io) kraštą Šveicariją, 
o paskui į laisvės revoliucijos pačią sostinę — Paryžių, į Prancūziją, 
į Europą ir į platų pasaulį išnešė didžiadvasis, šviesos, žaibų ir 
perkūnų dvasia apdovanotas Adomas Mickevičius, profesoriavęs 
pačioje iškiliausioje, garbingiausioje, mokyčiausioje Europos moksli
nėje institucijoje — Collège de France. Kaip žinome, Adomas 
Mickevičius, ištrukdamas į laisvę, pakeliui yra aplankęs Goethę — 
XIX amžiaus Europos kūrybinio genijaus vieną iš pačių viršūnių, 
viršukalnių ir ugniakalnių.

Bet Vilniaus, Lietuvos valstybinės, religinės ir pedagoginės 
šventovės, istorija nėra, anaiptol, baigta. Parašyti tik patys pir
mieji tos istorijos paragrafai. Ir jau sunku prileisti, jog Vilniaus 
universitetas vėl būtų rusų uždarytas. Vilniaus universiteto, Vil
niaus ir Lietuvos naujas iškilimas ateityje gali būti naudingas ne 
tik mūsų kaimynams vakaruose, šiaurėje, pietuose, bet ir rytuose, 
t. y. pačiai Rusijai.

Atominiam bei kosminiam amžiui auštant, pasaulinė padėtis 
iš pagrindų pasikeitė. Bipoliariškumas (Sovietų Sąjunga-JAV) 
perėjo į multipoliariškumą. Po dviejų didžiųjų karų Europoje, 
pasaulinės istorijos gravitacijos centras iš Europos persikėlė į JAV ; 
po to iš JAV — į Tolimuosius Rytus ; o po to iš Tolimųjų Rytų  
— į Vidurinius Rytus bei Viduržemio sritį, kur susibėgo susikry
žiavo ir skaudžiai susikirto pasaulio galiūnų ūkiniai politiniai, 
militariniai interesai, siekimai, užsimojimai, užmačios. O tų galiū
nų — ar tai ūkine, ar politine, ar militarine prasme — atsirado ne 
dvi, o ištisa eilė : JAV, Jungtinė Europa, Japonija, Kinija, Sovietų  
Sąjunga ir, pagaliau pats Izraelis, už kurio nematomai slepiasi 
geriausi pasaulio smegenys, moksliniai atradimai ir jų pritaikymas.
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Taigi, ar toks mažytis Izraelis gali išdrįsti stoti į dvikovą prieš 
vieną kurią galybę ? Gali. Ir jau įrodė, kad gali. Žinome, kaip 
Dovydas laimėjo dvikovą prieš Galijotą. Žydai, lietuviai ir ukrai
niečiai nūn garsėja, kaip kad niekad iki šiolei, visame pasaulyje, 
nes neša, aukštai iškėlę, žmogaus ir tautų teisių, laisvės ir lygybės 
vėliavą. Ir neaišku, kaip Sovietų imperija su savo kolonijomis 
pačios Europos širdyje ir su visais savo sunkumais ir Rytuose ir 
Vakaruose ir Šiaurėje ir Pietuose galės išlikti, jeigu, vieną gražią 
dieną, nepasuks tikrojo (o ne tariamojo) federalizmo ir ekumenizmo 
keliu ir taikingu būdu neįsijungs į Europos ir pasaulio tautų šei
mą.

Tokiu tai atveju Vilnius taptų ne vien tiktai gyvu geogra
finiu Europos centru, bet, eventualiai, į jį galėtų gravituoti ir iš 
jo galėtų spinduliuoti visos Jungtinės Europos kultūrinis, religinis, 
pedagoginis gyvenimas. Europos susijungimui vykstant ar įvykus, 
vis tiek Europos sostinės ar jos sostinių (ūkinės, politinės, kultū
rinės, pedagoginės) ir t.t, perkėlimo klausimas iškils. Mus, atrodo, 
galėtų palaikyti ne tik Centro Europos tautos, bet ir Vokietija, 
Anglija, bent kai kurie slavai, ko gero, Afrikos, Azijos, Amerikos 
kraštai. Blogiausiu gi atveju, Vilnius galėtų tapti gyvuoju židiniu 
to pedagoginio sąjūdžio, kuris apibūdina ir išreiškia atominio bei 
kosminio amžiaus dvasią — būtent lyginamosios pedagogikos są
jūdžio.

Pirmasis lyginamosios pedagogikos pasaulinis kongresas įvyko 
1970 m. Ottawos universitete, Lyginamosios Pedagogikos Centro 
iniciatyva bei pastangomis. Buvo svarstytos pagrindinės temos : 
atominiam bei kosminiam amžiui naujų mokytojų pedagoginis 
paruošimas ir Trečiojo Pasaulio pedagoginės problemos.

Sekančius lyginamosios pedagogikos kongresus organizuos jau 
pati UNESCO. Trijų žvaigždžių konsteliacija — Ottawa, Paryžius, 
Ženeva (kur yra Tarptautinis Pedagoginis Biuras — UNESCO da
lis) galėtų ir turėtų, vieną gražią dieną, išsitiesti į Paukščių Taką : 
Ottawa-Paryžius-Ženeva-Vilnius ...

Atominio bei kosminio amžiaus ženklai jau nėra vien tiktai 
kairė ir dešinė, medžiaga ir dvasia, kaip kad yra buvę Švietimo 
gadynėje arba gyliai ir aukščiai — judanti medžiaga ir judanti 
dvasia, kaip kad yra buvę romantizmo bei evoliucionizmo gady
nėje bei Markso-Hegelio viešpatavimo metais, bet pastarųjų keturių 
matavimų susikirtimas, t. y. koordinatos, palenktos judėjimui, bū
tent rotacijos ir gravitacijos, judančio centro ir judančios orbitos 
dėsniui. Koordinatų sujungimas duoda kvadratą bei keturkampį, 
o keturkampio judėjimas bei sukimasis apie savo centrą bei ašį 
duoda kubą, gi orbitos judėjimas bei sukimasis apie savo centrą
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bei ašį duoda globusą, sferą arba rutulį. Atominis bei kosminis 
amžius yra ir sferinis, globalinis, rutulinis ir centrinis, branduolinis. 
Šio amžiaus geometriją, t. y. sferinę, neeuklidinę, keturmatę geo
metriją sukūrė Kaune, būtent Aleksote, gimęs lietuvis matemati
kas Hermanas Minkovskis (1864-1909) 6, o jos pagrindinius dėsnius 
išvedė ir pasauliui paskelbė buvęs Minkovskio mokinys Züricbe 
Albertas Einšteinas (1879-1955). Minkovskio ir Einšteino darbai 
atidarė vartus, duris ir langus į atominį bei kosminį amžių. Įsibro
vimas į patį atomo branduolį bei jo suskaldymas, lygiai kaip ir 
judančiais skrituliais žemę apjuosiantys satelitai ar žmogaus išsi
veržimas į mėnulį bei visatą, remiasi tų pačių atrastų pagrindinių  
dėsnių tolimesne plėtote bei jų praktišku, technologiniu pritaikymu.

Prūsija (ne Vokietija ir ne Lenkija ; prūsams, aisčiams bei hi
perborėjams pitagorinė — heliocentrinė visatos vizija buvo žinoma) 
davė Koperniką, o Lietuva — davė Minkovskį, Einšteino moky
toją. Einšteinas savo mokytoją puikiai pagerbia, pripažindamas jo 
pagrindinį įnašą naujam mokslui. 1973 metais (1973 m. UNESCO 
paskelbti Koperniko metais) Lenkija švenčia Nikalojaus Koperniko 
(1473-1543) 500 metų gimimo sukaktuves. Todėl tai Lenkijos vardas 
aidi per visą Europą ir visą pasaulį. O ką padarėme mes 1964 
metais ? Ar atšventėme Minkovskio 100 metų gimimo sukaktuves ? 
Ar kreipėmės į UNESCO ir ar prašėme daryti atitinkamus žygius ? 
Didžiuojasi Vokietija savo Albertu Einšteinu. Ir kodėl ne ? Ar 
todėl kad jis žydų kilmės ? Ar galime mes numot ranka į Min
kovskį todėl kad jis žydų kilmės ?

Kalbant apie Lietuvą ir jos galimą (ir būtiną !) išėjimą į platų  
mokslo pasaulį, reikia atsiminti, jog Minkovskis nebuvo vienintelis 
naujo minties pasaulio pavyzdys bei apsireiškimas. Maždaug tuo 
pačiu metu Vydūnas rašė Visatos sąrangą, Oskaras Milašius kūrė 
naują pasaulio supratimą, santykiavimo principu paremtą, Čiur
lionis vaizdais ir garsais reiškė nuostabią ir jaudinančią visatos, 
žmogaus ir žmonijos egzistencijos viziją, o iškilus lietuviškosios 
minties ir mokslo universalistas Jakštas-Dambrauskas sprendė 
keturkampio-skritulio bei kubo-rutulio (kubizmo !) ir jų santykio 
problemą. Nuo matematikų, filosofų, pedagogų, poetų neatsiliko, 
kaip matysime vėliau, ir mūsų teologai.

Minkovskio-Einšteino pasaulis, iš esmės imant, yra ne kas kita 
kaip Koperniko heliocentrinės teorijos pratęsimas bei išgilinimas, 
perkeliant ją iš makrokosmoso srities į mikrokosmosą, t. y. į ato
minę visatos sritį.

6 Nouveau Larousse Universel, taip ir parasyta : « mathématicien litua
nien », II t., Paryžius 1949, 221 psl.
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Dar iki šiai dienai yra plačiai įsigalėjęs ir giliai įsišaknijęs 
įsitikinimas, jog Koperniko teorijos paskelbimu ir visuotiniu trium
fu yra visiškai ir galutinai sugriuvęs vadinamas scholastinis, ypač 
tomistinis, pasaulis ir aplamai visa judeo-krikščioniškoji gyvenimo 
pasaulėžiūra. Tikras juokas. Daugiau nieko. Ši klaida, viena iš 
pačių nelemčiausių klaidų, yra atitaisytina. Tai turi padaryti ne 
kas kitas, o lietuviai. Nuo čia ir prasidės lietuviškojo mokslo var
das, garsas ir garbė. In hoc signo vinces !

Koperniko (ar Newtono, Leibnico, Minkovskio, Einšteino ir 
kitu) mokslas ne sugriauna iš pačių pagrindų judaizmą ir krikščio
nybę, jų pasaulėvaizdį, bet, atvirkščiai, jį sutvirtina, patvirtina ir 
ruošia juos —anksčiau ar vėliau —visuotiniam triumfui. Nors tas 
kelias vestų per kryžių, kuris yra kančios ir Prisikėlimo bei per
galės ženklas.

Tomistinis tikrovės vaizdas yra ne vien kryžinis, keturmatis 
(causa materialis, causa formalis, causa efficiens, causa finalis), bet 
jis yra taip pat rutulinis ir centrinis, palenktas rotacijos ir gravi
tacijos, judančio centro ir judančios orbitos dėsniui. Dalis čia at
spindi visumą ir, atvirkščiai, makrokosminės dimensijos čia atspindi 
mikrokosmines ir atvirkščiai (analogia entis dėsnis). Tomizmą 
nuoslabiu, genialiu būdu išreiškė ir pasauliui perteikė Dante Ali- 
ghieri. Dantės tikrovės vizija ne veltui yra vadinama tomizmu, 
išreikštu poetinėje formoje, arba poetiniu tomizmu. Jeigu kas 
mano, kad tomizmas yra idealizmas, tai tas labai klysta. Tomizmas 
jokiu būdu negali būti idealizmas, nes juk pats pirmas tomizmo 
principas bei pradas yra medžiaga (gr. hyle, lot. materia, causa 
materialis) ! Bet medžiaga (hyle) ir dvasia (gr. morfe), kaip kad 
turinys ir forma, arba kairė ir dešinė, čia santykiuoja poliariniu, 
t. y. dialektiniu, būdu ir todėl yra neperskiriami! Todėl geome
triškai, arba analogiškai, simboliškai kalbant, tomizmo ženklas yra 
ne dešinė, bet kairės-dešinės (causa materialis ir causa formalis) 
bei gylio-aukščio (causa efficiens in causa finalis) susikryžiavimas, 
yra keturmatiškumas, yra kryžius, ir, būtent kryžius įstatytas į 
orbitą bei rutulį ir stipriai įtvirtintas pačiame orbitos bei rutulio 
centre. Tomistinis pasaulis yra ne statikos, bet dinamikos, judė
jimo, veiksmo būklėje ir savo dalyse, ir savo visumoje, ir savo 
pačiame centre, ir savo orbitoje bei periferijoje. Pats visų daiktų  
ir visos tikrovės gravitacijos centras — Dievas — čia aptariamas 
kaip grynas veiksmas (actus purus).

Ką gi dabar turi bendro su tomizmu ar, sakysime, su judaizmu, 
augustinizmu ir iš viso su judeo-krikščioniškąja pasaulėžiūra pto- 
lomeizmas, patiekiantis geocentrinį, vien plokštuminį, vien hori
zontalinį tikrovės vaizdą ? Atsakymas : absoliučiai nieko ! Ptolo-



meizmas—tai dirbtinis pasaulis be jokio svorio centro, be jokio 
gravitacijos centro ir be jokios orbitos ar orbitų, be jokio vidinio 
raktinio dėsningumo. Jis sugriuvo. Kas statoma ant smėlio, o ne 
ant tvirtos uolos, visad sugrius. Didinga pilis, pastatyta ant aukš
tos, tvirtos uolos, gali būti ankstų rytą miglų apsupta ir todėl 
nematoma. Bet kai saulė pasirodo, miglos išsisklaido, pilis vėl 
iškyla prieš akis visoje savo didybėje ir visame grožyje.

Ir nėra pripuolama, kad Kopernikas, lygiai kaip ir kai kurie 
pagrindiniai jo pirmatakai (Nicolaus Orėsimus, Nicolaus Cusanus) 
ir įpėdiniai (Newtonas, Leibnicas) buvo susipažinę su teologija. 
Leibnicas yra net žinomas kaip teodicėjos pagrindėjas. Kanaunin
kas Kopernikas buvo keturių kultūrų žmogus : gamtininkas-mate- 
matikas, humanistas, juristas bei sociologas ir teologas. Pasinau
dojant raktiniu analogijos principu bei dėsniu (analogia entis), jam 
buvo nesunku pervesti bei išversti tomistinį teocentrizmą į gam- 
tinę-matematinę kalbą, į heliocentrizmą. Panašiai yra padaręs jo 
garsus pirmatakas, XV šimtmečio bei renesanso mokslinė žvaigždė, 
Nicolaus Cusanus (1401-1464), parašęs veikalą apie žemės rotaciją 7, 
arba jo nemažiau garsus įpėdinis, būtent, Leibnicas (1597-1652), 
taip pat to šimtmečio mokslinė žvaigždė, dar prieš Newtoną 
(1643-1727) diferencinės bei begalybių skaičiuotės atradėjas. Jisai 
savo nuostabų, didingą mokslinės minties pasaulį yra išvertęs net 
į daugelį skirtingų kalbų; būtent : matematinę, psichologinę, juri
dinę, filosofinę, teologinę. Buvo taip pat, kaip Kopernikas arba 
Nicolaus Cusanus, keturių kultūrų žmogus.

Ir tomistinis teocentrizmas ir kopernikiškas heliocentrizmas 
buvo per daug revoliuciniai, kad būtų gyvenamojo laikotarpio reikia
mai suprasti ir įvertinti. Sekė pasmerkimai. Ir pirmuoju ir antruoju 
atveju. Po šv. Tomo Akviniečio ir kanauninko Mikalojaus Koper
niko dar niekas iš katalikų mokslo vyrų nėra taip sukrėtęs mokslo 
pasaulį kaip Pierre Teilhard de Chardin. Ir jis, kaip ir jo šviesūs 
pirmatakai, yra keturių kultūrų žmogus : gamtininkas, humanistas, 
sociologas, teologas. Ir prie to dar galima drąsiai pridėti: peda
gogas. Ir jis, kaip ir jo šviesūs pirmatakai, prabilo į savo gyve
namojo šimtmečio žmogų, tautas ir žmoniją ne viena, o daugeliu 
kalbų : kai kur labiau gamtamoksline, kai kur labiau filosofine, kai 
kur labiau teologine, dar kai kur labiau poetine, analogine, simbo
line. Daugelio nesuprantamas, smerkiamas. O vienok jo, labiau 
negu kurio nors kito, minties pasaulis įsiderina į atominio bei 
kosminio amžiaus bendrą vaizdą. Ir čia kryžius iškyla kaip kosmi
nis ženklas, kaip ženklas visuotinės pergalės prieš mirtį. Yra ir 5

374 PROF. DR. ANTANAS PAPLAUSKAS-RAMŪNAS 16*

5 De ludo globi, 1464.
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kairės (medžiaga) ir dešinės (dvasia) ir gylio ir aukščio matavimai, 
bet jie palenkti rotacijos ir gravitacijos, judančio centro ir judan
čios orbitos dėsniui: dievybė čia artėja į žmogybę ir, atvirkščiai, 
žmogybė artėja į dievybę, abi susitikdamos, susitaikindamos die- 
važmogyje, t. y. Kristuje ir jo Bažnyčioje, asmeninio ir visuotinio 
Prisikėlimo bei nemirtingumo apsireiškimuose, kurie yra vienas nuo 
antro neatskiriami.

Pas mus diskusijos dėl Teilliard de Chardin jau prasidėjo 8. 
Jie mus išjudins ir, galimas dalykas, ne vienoje, o daugelyje sri
čių. Gal sugebėsime ir toliau tęsti tą religinį bei teologinį rene
sansą, kurį pradėjo, šv. Kazimiero pėdomis eidamas, didžiadvasis 
Jurgis Matulevičius-Matulaitis, M. I. C., atskleisdamas mums švie
sią, didingą, jaudinančią Kristaus ir Bažnyčios viziją.

O kas liečia visus pasaulinius mokslus, tai mes, įvairių įvai
riausių sričių (ypač pedagogikos!) lietuviai specialistai, atsimin
kime, jog esame sūnūs ir dukros taurios ir garbingos Nemuno 
šalies, kuri davė Europai ir pasauliui H. Minkovskį, Einšteino 
mokytoją, sferinės, keturmatės geometrijos kūrėją. Pastarųjų dviejų  
mokslo pagrindiniai principai yra pritaikomi įvairiose srityse, peda
gogikos neišskiriant. Keturmatiškumas bei santykybė yra vienas 
iš raktų į pedagoginių problemų labirintą įeiti ir iš ten išeiti, 
gaunant į rankas Ariadnos siūlą — lyginamąjį metodą.

Lyginamasis metodas — kelias į mokyklinį bei pedagoginį
pasisekimą

Lietuvis pedagogas, visų pirma, negali nežinoti, jog ugdymo 
nereikia suvesti į dėstymą, mokymą bei švietimą, dėstymo, mo
kymo, švietimo — į įsiminimą, įsiminimo — į beprasmišką kalimą, o 
beprasmiško kalimo — į tuščią, vien tik papūgoms ir pilviakal
biams tinkamą verbalizmą, sapaliojimą. Deja, tai viena iš pačių 
pamatinių ir, tur būt, pirminių mokyklinių ydų praeityje, dabartyje 
ir, ko gero, ateityje. Vien žodžiai be gilių sąvokų, vaidinių, vaiz
dų, asociacijų, motyvų, įsitikrinimų, įsitikinimų ir t.t, gali baigtis 
blogiau negu nežinojimu. Kada žmogus nežino, nėra taip bloga. 
Bet jau blogai, kada nežino, kad nežino. Sokratas, būdamas peda
goginis genijus, buvo vienas iš pirmųjų, kuris tai pastebėjo. Jis 
puikiai sugebėjo vesti žmones nuo nesąmoningo nežinojimo prie

8 A. Maceina, Religija ir evoliucija. Kritinės pastabos Teilhard de 
Chardino pasaulėžiūrai, žr. Aidai, 1968 m., 337-347, 406-410, 456-456 psl. 
ir A. Paškus, Teilhard’o Dievas. Keletas pastabų A. Maceinos «Religijos 
ir evoliucijos » klausimu, žr. Aidai, 1969 m., 193-206 psl.
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sąmoningo nežinojimo, o po t o — n u o  sąmoningo nežinojimo prie 
tikro, gilaus supratimo, sprendimo ir protavimo. Tuo ir remiasi 
vadinamasis sokratinis metodas (majeutika).

Pedagoginiame žodyne pati centrinė ir bendrinė sąvoka yra 
ugdymas. Jinai skirtina nuo kitų dalinių sąvokų, kaip : auginimas, 
mokymas, lavinimas, auklėjimas. Ypač klaidinga yra suplakti ug
dymą ir protinimą bei intelektualinį ugdymą. Tur būt, praeis dar 
nemaža laiko, kol bus paruoštas ir išleistas lyginamasis pedagoginis 
žodynas. Ta linkme jau yra pasukęs lyginamosios pedagogikos 
sąjūdis, UNESCO bei Tarptautinis Pedagoginis Biuras (Bureau 
International d'Education). Bet to dar neužtenka : laukiama uni
versitetų paramos bei paties pagrindinio įnašo.

Norint išmokti vartoti lyginamąjį metodą pedagogikoje, reikia 
turėti aiškią ugdymo sampratą bei aptarimą. Čia daug priklauso, 
iš kurios perspektyvos — mokinio ar mokytojo, ugdytinio ar ugdy
tojo — žvelgiame į ugdymą.

Iš mokinio pusės imant, ugdymas yra procesas, kurio dėka 
ugdytinis virsta savęs paties ugdytoju. Kiekvienas ugdymas, kuris 
neveda į saviauklą, į žmogaus išsilaisvinimą, yra klystkelis bei 
šunkelis.

Iš mokyklos pusės imant, ugdymas yra mokslas ir menas 
ugdytinio sugebėjimus bei galimybes pastebėti, surasti, nustatyti 
ir juos iki galimo aukščiausio laipsnio išskleisti, realizuoti. Taigi, 
šia prasme pedagogika yra galimybių mokslas ir menas. Pedago
giškai kalbant, tai, kas yra dar galimybėje, yra dar svarbiau negu 
tai, kas yra jau tikrenybėje. Čia mokytojai ne kartą yra suklupę, 
ką aiškiai liudija, sakysime, Pestalozzio, Einšteino, Churchillio ir 
kiti pavyzdžiai.

Dalinius ugdymo aptarimus galima ir reikia mokėti suvesti į 
vieną bendrinį aptarimą, kuris visą laiką stovėtų mums prieš akis 
ir šviestų, tarsi lydimoji kelio žvaigždė ir kartu būtų kelionės 
kompasas. Lyginamosios pedagogikos pirmajam pasauliniam kon
gresui bei jo visuotinei auditorijai esu patiekęs naują ugdymo 
aptarimą : Ugdymas yra žmogaus išsiskleidimas visame jo įvairume 
ir pilnatyje, sueinant į žaismingą, dinamišką, kūrybišką santykia
vimą su aplinka visame jos įvairume ir pilnatyje 9.

Štai kodėl negalima grįsti pedagogikos psichologijos mokslais 
išimtinai, nei socialiniais mokslais išimtinai. Pedagogika, pagrįsta 
išimtinai psichologija, reiškia žmogų be žmogaus aplinkos ! Peda

9 The Philosopher's Index : An International Index to Philosophical
Periodicals, VI t., 1972, 831 psl., 3 nr.
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gogika, pagrįsta išimtinai sociologija, reiškia žmogaus aplinką be 
žmogaus ! Bet juk kur nėra žmogaus, ten nėra ir negali būti ir 
ugdymo.

Pedagogika ten prasideda, kur psichologija ir sociologija susi
tinka, susitaiko ir pradeda bendradarbiauti. Neišvengiamas nuola
tinis vargas, rūpesčiai ir kankynė tam mokytojui, kuris bus silpnas 
psichologiškai ar sociologiškai! Klasė ar visa mokykla yra bendruo
menės, ir su jomis reikia elgtis kaip su bendruomenėmis. Bet mo
kytojas turi stengtis sugebėti rasti kelią ne tik į kiekvieno mokinio 
minties pasaulį, bet ir į jo širdį! Ir kas neras kelio į širdį, tai 
vargu ar ras kelią ir į minties pasaulį. Uždaras protas — blogai. 
Uždara širdis ir siela — d a r  blogiau.

Ugdyti, gilia ir tikra to žodžio prasme, reiškia sužadinti gy
venimą visame jo begaliniame įvairume ir pilnatyje. Ir tik tas 
gali sugebėti gyvenimą kitam perteikti, kas ji pats savyje turi. 
Neperteikiama to, ko neturima. Ugdymas, kuris nėra kūrybiškas 
ir gyvenimiškas, ko jis vertas ? — Nieko !

Šių dienų pedagogikoje yra reikalinga kopernikiška revoliucija. 
Lyginamosios pedagogikos šviesoje yra nesunku suprasti, kodėl, 
kur ir kaip ta revoliucija gali ir turi įvykti. Vadinamoji akade
minė revoliucija, išsiveržusi ir paplitusi visur : nuo Kalifornijos 
iki Kolumbijos universiteto, nuo Meksikos iki Maskvos, nuo Pary
žiaus iki Pekino, nuo Berlyno iki Bagdado ir nuo Santiago iki 
Sydney — yra ne kas kita kaip patys pirmieji mokyklinės revoliu
cijos ženklai.

Kiekvienas ateities mokytojas turės būtinai susipažinti (ir 
todėl, jeigu gali, tegul susipažįsta čia pat, nieko nelaukdamas) su 
mokyklinio mokymo, mąstymo bei veikimo koordinatomis, būtent : 
Ką mokyti, kaip mokyti, kodėl mokyti, t. y., koks yra mokymo 
tikslas ? Kas yra mokomas (vaikas, paauglys, jaunuolis, suaugęs, 
berniukas, mergaitė, pradžios mokyklos, vidurinės, gimnazijos mo
kinys, universiteto studentas ir t. t.) ir kieno yra mokomas 
(motinos, tėvo, mokytojų, valstybės, Bažnyčios ir t.t.) ?

Šie keturi klausimai : ką, kaip, kas ir kodėl — yra keturi ker
tiniai akmenys statyti didingus ateities pedagogikos rūmus. Nė 
vienas kertinis akmuo čia negali būti išjungtas, išimtas, nes antraip 
— grius visas pastatas ! Nesunku yra pastebėti, jog viršuje išvar
dinti keturi pagrindiniai pedagoginės sąrangos ir proceso elementai, 
arba pradai, yra sujungti poliariniu bei dialektiniu būdu. Yra tai 
tarsi pedagoginio mąstymo, veikimo ir gyvenimo kompasas (rytai- 
vakarai, pietūs-šiaurė).
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Kas kalba apie dėstymo bei mokymo metodus išimtinai, išskir
tinai, nežino, ką jisai kalba. Juk vienaip dėstysime bei mokysime 
matematiką, kitaip—prancūzų ar vokiečių kalbas, dar kitaip — 
gimnastiką, ir dar kitaip botaniką ar zoologiją ir t.t.

Ne vienas mokytojas, mąstydamas arba kalbėdamas apie 
dėstymo bei mokymo turini, mano, jog pilnai užtenka, jeigu mo
kinys dėstomąjį bei mokomąjį dalyką įsimena, jeigu dalyką 
žino. Bet dalyką žinoti ir dalyką suprasti nėra tas pat ! Juk gali
ma paimti gabalą poezijos, sakysime, turkų kalba ir tą poezijos 
gabalą puikiai įsiminti, puikiai mokėti, o vienok nieko ničnieko 
nesuprasti ! Aišku, kad mokinys dėstomą dalyką turi mokėti. Bet 
to dar neužtenka. Jisai turi suprasti tai, ką moka. Ir to nežtenka. 
Jisai turi sugebėti ne tik išreikšti, bet ir pritaikyti tai, ką jisai 
žino ir ką supranta. Bet ir to neužtenka. Jisai turi mylėti, išgy
venti tai, ką jisai žino, supranta ir išreiškia ar pritaiko. Tiktai 
tokiu, būtent, atveju visa jo pedagoginė bei gyvenimo patirtis bus 
pasiekus ir įsisiurbus į jo smegenis, kūną ir kraują, į jo sąmonę 
ir pasąmonę, tiktai tokiu atveju jo pedagoginė bei gyvenimo pa
tirtis bus autentiška.

Aišku, kad metodų klausimas užima svarbią vietą visoje peda
goginėje mąstysenoje bei veiksenoje. Metodologinė dvikova (induk
cija-dedukcija, analizė-sintezė) tarp Francis Bacon (1561-1626) ir 
René Descartes (1596-1650) gerai įsidėmėtina. Kas nėra gerai 
išmokęs operuoti analitiniais ir sintetiniais mąstymo pavidalais bei 
procesais, tegul nežengia į klasę ! Bet to, anaiptol, neužtenka. 
Visų pirma, kiekviena analizė -— sintetizuotina ir, atvirkščiai, kiek
viena sintezė — analizuotina. Aišku, kad reikia žinoti faktus. 
Bet to, anaiptol, dar neužtenka. Reikia išmokti suvokti dalykų  
esmę bei prasmę ! Faktai yra nušviestini esmėmis ir prasmėmis ir, 
atvirkščiai, esmės ir prasmės — pagrįstinos faktais. Bet to neuž
tenka, nes analizė ir sintezė — tai atrama kurti mokslines hipote
zes ! Hipotezių reikšmė mokslui-neapskaičiuojama.

Bet ir hipotezės mokslo pasaulyje dar neužtenka. Dar yra 
kažkas daugiau negu tai, būtent, globalinis metodas bei kūrybinė 
įžvalga, kuri gali užbėgti už akių ne tik analizei ir sintezei, bet 
ir pačiai hipotezei ! Mokslų istorija mus moko, jog raktiniai atra
dimai bei moksliniai laimėjimai yra, visų pirma, kūrybinės intuicijos 
bei įžvalgos vaisiai. Gi analizė ir sintezė yra dvi pagrindinės pako
pos į hipotezę. Hipotezė — viena iš pačių raktinių mokslinės pa
žangos bei atradimų variklių, nes juk patys du centriniai mokslo 
atradimai — Koperniko ir Einšteino — buvo pristatyti pasauliui
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kaip hipotezės. Sakysime, Einšteino hipotezė virto teorija tiktai 
1919 m., kada garsusis Arthur Stanley Eddingtonas (1882-1944), 
anglų astronomas, fizikas ir rašytojas, su savo palydovais išvyko 
į Afriką tyrinėti saulės užtemimo ir empirinių faktų pagalba nu
statė, jog Einšteino hipotezė yra teisinga, o jo priešai — klysta ! 
Mat, pagal Einšteiną, visatos sąrangoje nėra tiesiųjų linijų (tegul 
tai gerai įsidėmi įvairių kraštutinumų šalininkai!), nes visur veikia 
gravitacijos dėsnis ir jas, tas tiesiąsias linijas, išlenkia į kreivą
sias, į lankus bei skritulius.

Gaila, jog lietuvių mokslo pasaulyje nėra daug tokių, kurie 
būtų sugebėję laisvai operuoti analize, sinteze, hipoteze ir kūrybine 
intuicija. Man atrodo, jeigu aš neklystu, jog mūsų Jaunius, Būga, 
o taip pat Vydūnas ir Oskaras Milašius, buvo tų laimingųjų 
tarpe. Žinoma, visų pirma, aš turėčiau čia paminėti M. K. Čiur
lionį, lietuviškojo kūrybinio genijaus patį šviesiausią, patį skais
čiausią sušvytėjimą. Jisai buvo garsaus Max Wundto (1832-1920) 
mokinys. Wundtas — vienas iš mokslinės minties milžinų. Keista, 
jog iki šiolei niekas, aliai ničniekas, į Čiurlionį iš psichologinio 
taško nėra pažvelgęs! Žinoma, kad Pablo Picasso (1881-1973), 
kaip kubistas, užsitarnauja pasaulinės garbės, bet mūsų Čiurlionis, 
jeigu tik būtų gerai išstudijuotas, suprastas, suvoktas, įvertintas ir 
pasauliui reikiamai pristatytas, būtų taip pat pasaulinė garsenybė ! 
Lietuva turi daug, oi daug, ko pasimokyti iš kitų tautų. Lituania, 
sapere aude !

1781 metais pasirodė Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) 
veikalas Lienhard und Gertrud, kuris jį išgarsino Europoje ir visame 
pasaulyje. Prūsijos karalienė Luiza (1776-1810) rašė Pestalozziui, 
jog jinai norėtų pėsčia nukeliauti pas jį, kad galėtų, ir tai visos 
Europos ir visos žmonijos vardu, išreikšti susižavėjimą ir padėką 
Pestalozziui, žmogaus, tautų ir žmonijos geradariui.

Pats rusų imperijos caras buvo nuvykęs pas Pestalozzi, paža
dėjo jam padaryti viską, ko tiktai jisai prašys. Ir ką atsakė į tai 
didžiadvasis Pestalozzi? — Ogi su ašaromis akyse prašė panaikinti 
Rusijoje vergiją. Ar tai netinka ir šiandien ? Ir ne vienas, žino
ma , ir šiandien paklaus : tai ką gi ten Pestalozzi yra savo veikale 
Europai ir pasauliui pasakęs, apreiškęs ?

Pagal Pestalozzi, nebus tikro ir pilnutinio ugdymo bei auklė
jimo tol, kol šeima, mokykla, valstybė ir Bažnyčia nebendradar
biaus ir neveiks iš vieno. Bendrai paėmus, yra mažai buvę peda
gogų, kurie sugebėjo į pasaulį garsiai prabilti, paveikti, sujaudinti, 
sužavėti, sukrėsti. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) ir Pestalozzi 
kaip tik ir yra iš tų laimingųjų.
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Gertrūda — žmona, o Leonardas — jos vyras. Deja, tai vyras 
— iškrypėlis, nusmukėlis, sudužėlis. Šios moters, būtent Gertrū
dos, įtaka — gili ir šakota, ir šeimoje, ir mokykloje, ir valsybėje, 
ir religiniame gyvenime. Ši kilni moteris, Gertrūda, giliai paveikia 
ir pakeičia ne tiktai savo vyrą, bet ir visą gyvenimo aplinką. 
Gertrūda — gyvenimo perkeitėja. Niekas nėra taip pabrėžęs, iškė
lęs, išaukštinęs moters, ypač motinos, pedagoginės reikšmės ir 
pedagoginio vaidmens kaip Pestalozzi. Garbė jam ! Nenuostabu 
tad kodėl Friedrich Wilhelm August Frobel (1782-1852), vienas iš 
garsių Pestalozzi mokinių, yra vaikų darželio sąjūdžio pagrindinis 
įkvėpėjas ir autorius.

Pestalozzio veikalas Lienhard und Gertrud yra vienas iš pačių 
svarbiausių visoje pasaulinėje pedagoginėje literatūroje. Šiame 
veikale, kaip niekur kitur, yra iškelti ugdymo veiksniai ir jų santy
kiavimas. Pats pagrindinis šeimos uždavinys yra vaiką auginti, 
pats pagrindinis mokyklos uždavinys yra vaiką mokyti, protinti, 
sąmoninti, pats pagrindinis valstybės uždavinys yra paruošti pilietį 
profesiniam darbui, lygiai kaip ir Kristaus Bažnyčios bei religijos 
pagrindinis uždavinys yra pažadinti ir išskleisti žmoguje sąžinės 
pasaulį ir paruošti jį nemirtingumui. Kas mano, jog galima iš
jungti Bažnyčią bei religiją iš ugdymo proceso, klysta. O kas gi 
pasirūpins žmogaus sąžinės pasauliu ? Juk kas yra sąmoningas tai 
dar, anaiptol, nereiškia, jog jis yra ir sąžiningas. Ir ne vienam 
iš mūsų atrodo apgailėtinas šių dienų gyvenimas, nes sąžinės pa
saulis yra jame sunykęs arba atrodo visiškai išnykęs.

Šeima, mokykla, valstybė, Bažnyčia, — štai keturi kertiniai 
akmenys ugdymo veiksnių organizacijoje. Kaip ir kitur, taip ir 
čia neužmirština, jog ugdymas — tai vyksmas, kuriuo ugdytinis 
perkeičiamas į savęs paties ugdytoją. Kur nėra saviauklos, ten 
nėra ir tikro ugdymo. Nėra ir žmogaus subrendimo. Nėra atsa
komybės jausmo. Nėra kūrybos. Kai kurie mokytojai, deja, atlieka 
ugniagesių vaidmenį — gesina šventą ugnį, gesina kūrybinę liepsną 
jauname, bundančiame, vos pražydusiame širdies, sąmonės, cha
rakterio ir sąžinės pasaulyje ! Mokytojas neturėtų žiūrėti į savo 
mokinius kaip į ąsočių, bosų, kibirų kolekciją, pripildytiną iš išo
rės ! Atvirkščiai, jis turi žiūrėti į juos kaip į lempas, kaip į švy
turius, įžiebtinus iš vidaus. Ugdytinis, šitokiu būdu paruoštas 
gyvenimui ir kūrybai, gali, ko gero, vėliau iškilti tarsi ledynkalnis 
ir dangoraižis !

Naujųjų laikų, ypač XX amžiaus, pedagogikoje aštrų ginčą 
sukėlė ugdymo tikslų bei uždavinių klausimas. Čia pedagogai susi
skirstė į keturias priešingas grupes. Pirmoji grupė, nagrinėdama 
ugdymo tikslus bei uždavinus, savo pagrindinį dėmesį nukreipė į
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gamtą, į medžiagini pasaulį, į ekonomiją, antroji grupė — į kul
tūrą, trečioji grupė — į visuomenę, ketvirtoji — į gyvenimo visumą 
bei žmogaus egzistencijos atbaigimą, į religiją. Pastaroji pedago
ginio sąjūdžio kryptis, galingai išsiveržusi, visų pirma, vitalizmo 
(Henri Bergson), o vėliau fenomenologizmo (Husserl) ir egzistencia
lizmo (Berdiajevas, Buberis, Paul Tillich) pavidale, yra, kaip atro
do, auštančio atominio ir kosminio amžiaus vienas iš būdingų 
apsireiškimų. Šių dienų jaunimas Vakaruose jau nėra per daug 
susižavėjęs Vakarų pasaulio ekonominio pertekliaus bei gerovės 
idealais bei šūkiais. Yra greičiau atvirkščiai : šių dienų jaimimas 
orientuojasi į Rytus, pasaulio religijų lopšį, ir gilinasi į tų religijų 
(budizmo, zeno, jogos, taoizmo, zen-budizmo, krikščionybės) turinį, 
esmę ir prasmę. Ne medžiaginės gerovės, o atvirkščiai, laimės bei 
gyvenimo prasmės, prasmingos ekstazės ieškojimas užima pirminę 
vietą.

Renesanso, reformacijos ir švietimo gadynės pedagogiką domi
navo šūkis : atgal į kultūrą ! Rousseau pasmerkė kultūrą iš viso, 
ragindamas moderniąją Europą ir pasaulį grįžti į gamtą. Atgal 
į gamtą ! Į pirmykščius miškus ! Taigi, tokie afrikiečiai turėtų (jei 
galėtų) statyti paminklą šiam magiškam gamtiškumo šaukliui ! 
Atsirėmę į Rousseau natūralizmo bei gamtos evangeliją, prancūzų 
fiziokratai, suvaidinę ir Lietuvoje šaunų vaidmenį, dėjo pamatus 
ekonominei pedagogikai. Pasaulis atsuko akis ir ausis, kai prabilo 
Adam Smith (1723-1790), o vėliau ir kiti garsūs ekonomistai, pra
dedant Karoliu Marksu (1818-1883). Ateityje reikės daug tomų 
aprašyti pedagoginio natūralizmo bei ekonomizmo istoriją Lietu
voje ir Europoje.

Ekonomijos-kultūros dvikova netrukus virto trikova. Tezė- 
antitezė perėjo į sintezę. Civilizacija, savo esmėje, ir yra ne kas 
kita kaip pastarųjų dviejų, gamtos ir kultūros, ekonomijos ir mokslo 
pažangos, sąveika. Civilizacijos ženklas — pritaikymas. Tai pri
taikymas mokslo atradimų bei kultūros laimėjimų, kuriant gam
tinę, medžiaginę, ūkinę gerovę ir tai pačiam didžiausiam visuome
nės bei piliečių skaičiui, remiantis laisvės ir lygybės šūkiais. Civi
lizacija — gamtos ir kultūros, ekonomijos ir mokslo išradimų bei 
technologijos kūdikis.

Senovės romėnai kūrė civilizaciją, graikai kultūrą, o žydai 
kopė į religinio, egzistencinio išsiskleidimo bei tobulumo viršūnes. 
Graikai romėnus pralenkė. O žydai pralenkė ir romėnus ir grai
kus, atskleisdami žmonių broliškumo ir iš to išplaukiančius visuo
tinės lygybės ir visuotinės laisvės idealus. Gi Babelis ir Babilonija, 
kurie siekė kurti vien technologiją bei medžiaginę gerovę, išnyko, 
nepalikę jokios žymės visuotinėje tautų istorijoje !
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Kaip žmogaus fiziniam, kūniškam ūgiui, taip lygiai ir me
džiaginiam, ekonominiam, technologiniam gyvenimo ūgiui yra ribos. 
Atrodo, ar tai tik nebus vienas iš pačių pagrindinių XX amžiaus 
atradimų, davęs galingą impulsą vadinamajam ekologiniam sąjū
džiui, sukėlusiam susidomėjimą ir Vakaruose ir Rytuose, turint 
galvoje ir Jungtines Tautas. Kiekvienu atveju, tragedija bei atei
ties sukrėtimai atrodo neišvengiami, jeigu tarp ekonomijos, kultū
ros ir civilizacijos nebus atstatyta lygsvara, ką gali padaryti tik 
religija, visa apglobiantis ir visa sujungiantis gyvenimo veiksnys. 
Nei trikampinė (tezė-antitezė-sintezė), nei išvestinė — daugiakam
pinė gyvenimo konsteliacija išgelbėjimo neatneš, nes pats trikam
pis (ekonomija-kultūra-civilizacija), neturėdamas jokio svorio cen
tro ir jokios orbitos, ir todėl nepažindamas jokių rotacijos ir gravi
tacijos dėsnių, lūžta, dūžta, trupa, krenta. Ar jo laukia bedugnėn 
krentančio ir degančio meteoro likimas ? ... Į tai galima trumpai 
atsakyti : ir Kristaus apaštalų laivelis jau buvo bangų apsemtas 
ir skendo, nes apaštalams trūko tikėjimo ! O, be tikėjimo, reikia 
taip pat šviesios vilties ir veiklios meilės, pasireiškiančios darbais.

Ant šios planetos tiktai tai yra pastovu, kad nieko nėra pasto
vu. Stovime ant atominės ir kosminės arba, išsireiškiant religiškai, 
apokaliptinės eros slenksčio. Ar pasiseks apvaldyti taip greit besi
keičiančių įvykių raidą, ar pasiseks apvaldyti taip pavojun pate
kusią ekologiją ? — Tai priklausys nuo paties žmogaus. Ekono
mija, kultūra, civilizacija, religija yra neperskiriamos, nes jos visos 
keturios susitinka žmoguje. Žmogus, kaip fizinė, kūniška būtybė, 
arba individas, negali gyventi be gamtinės, ekonominės, ūkinės 
aplinkos ; kaip dvasinė būtybė, arba asmuo, apdovanotas kūrybine 
siela, negali gyventi be kultūrinės aplinkos; kaip dorinis charak
teris, siekiantis dauginti pasaulyje gėrį ir visur mažinti, naikinti 
blogį, negali gyventi be visuomeninės aplinkos; pagaliau, kaip eg
zistencinė būtybė, apdovanota sąžine ir trokštanti, besiilginti asme
ninio gyvenimo visumos, gyvenimo nedalomos pilnumos ir nemir
tingumo, negali gyventi be religinės aplinkos.

Iš to viso, kas aukščiau išdėstyta ir pasakyta, yra aišku, jog 
pedagoginės lygtys, paremtos ir psichologija ir ekologija, gali būti 
išreikštos ir pavaizduotos sekančiu būdu :

Kūnas : siela : charakteris : asmenybė =
gamta : kultūra : civilizacija : religija.

Šitos lygtys, paremtos santykio dėsniu bei lyginamuoju me
todu, suima savin ir suderina visus pedagoginius sąjūdžius, — 
nesvarbu, iš kur, kada ir kaip jie atsirado ir kas jie bebūtų, —ir
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slepia savyje atominio ir kosminio amžiaus pedagogikos visą turinį. 
Tai yra raktas, kompasas ir lydimoji kelio žvaigždė lietuvių peda
gogikai dabartyje ir ateityje. Tai yra apsireiškimas naujojo, bū
tent, pilnutinio, pedagoginio humanizmo, kurio esmę ir prasmę šių 
eilučių autorius yra iškėlęs ir ryškinęs po II pasaulinio karo 10 11. 
Aukščiau paduotos pedagoginės lygtys yra lietuvių pedagoguinis 
kelias į šviesą. In hoc signo vinces.

Šiuo pedagoginiu kompasu pasinaudodamos, Lietuvos išeivija 
ir Lietuva, ypač jos sostinė Vilnius, negali neiškilti, nes į šią peda
goginę viziją susibėga ir Europos, ir Afrikos, ir Amerikos, ir Azijos 
pedagoginiai keliai, idealai ir vizijos 11.

Pabaltijyje ir toli toli už ribų Europos 
Iškils tauta, iškils kaip žydinti oazė :
Nuo Vilniaus iki Palangos ir Neringos kopų 
Suspindės Lietuva čiurlioniškoj ekstazėj.

O Vilniau !

Tu ir vėl saulėtekio spindulius pabersi,
Į Rytu-Vakarų dramą, jų didybę, jų nuopolį:
Tavo šviesa sužėrės ir pasaulin veršis 
Skaisčiau už senovės Atėnų ir Konstantinopolio.
Ir žėrės šviesa nemari nemarių idealų  
Iš tautos, kuri žmoniškumo dar nepaniekino :
Ta šviesa pasklis ir iki Maskvos ir už Uralų,
Pasieks ir Tokyo ir New Delhi ir Pekiną! ...

Prof. dr. Antanas Paplauskas-Ramūnas

Ottawa

10 A. Paplauskas-Ramūnas, L'education physique dans Vhumanisme 
integral, Ottawa 21960; A. Paplauskas-Ramūnas, Die pädagogische Sen
dung Europas, Salzburgas 1948.

11 A. Paplauskas-Ramūnas, Development of the Whole Man through 
Physical Education, Ottawa 1968, 371 psl.
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