ŠEIMOS IR MOKYKLOS VAIDMUO LIETUVYBĖS
IŠLAIKYME
Prie tėvynės, prie ištikimosios prisijunk,
prie jos laikykis visa savo širdimi : čia yra
tavo jėgos šaknys.

(J. F. Schiller, Vilius Telis, 2,1.)

1. Kodėl lietuvybę išlaikyti ?
Pareigos ar uždavinio priminimas sutinkamas klausimo ženklu.
Pirmiausia norima žinoti, kodėl tai privaloma daryti. Tik religinės,
dorinės ar kitokios prasmės turis darbas žmogų palenkia jį vyk
dyti. Tik aiški pareiga žmogų įpareigoja.
Tuo tarpu palikę svarstymą apie šeimos ir mokyklos vaidmenį
lietuvybės išlaikyme, keliame klausimą, kodėl lietuviškoji šeima ir
mokykla, lygiai kaip ir visa lietuviškoji visuomenė, turi daryti
viską, kad lietuvybės žiburėlis išeivijoje neužgęstų, bet dar aiškiau
žibėtų ? Čia gali kai kam atrodyti, kad ieškome atsakymo į sa
vaime aiškų klausimą. Ir tikrai, kas galėtų būti lietuviui brangiau
kaip lietuvybė — sava tauta, sava kalba, sava kultūra, savas isto
rinis likimas, savi papročiai, tradicijos ? Koks rūpestis galėtų būti
didesnis už tą, kaip ugdyti ir puoselėti lietuvybę, kaip ją perduoti
jaunajai kartai ? Argi gali lietuvis būti kuo kitu kaip lietuviu,
jei jis yra gimęs iš lietuvių tėvų ? O vis dėlto gyvenimo tikrovė
rodo, kad daugelis nustoja buvę lietuviais, pasitraukia iš savo
tautos, nebekalba lietuviškai, savo vaikų neleidžia į lietuviškas
mokyklas. Ir tai daro ramia širdimi, lyg būti ar nebūti lietuviu,
atlikti ar neatlikti pareigą savo tautai, būtų vienas ir tas pats
dalykas, grynai asmeninis apsisprendimas, neturįs doriniųi ir kitokių
konsekvencijų.
Tauta yra prigimtinė bendruomenė. Šios bendruomenės nariais
liekame gimimu, ne pasirinkimu. Nutolimas nuo šios bendruo
menės yra nutolimas nuo prigimtos tvarkos. O tai priešinga pri
gimtinei teisei (ius naturale).
Kartais sakoma, kad dieviškame apreiškime nėra įsakymo,
kuris įpareigotų mylėti savo tautą, savo tėvynę. Bet taip pat
neturime įsakymo valgyti, dirbti, ilsėtis. Šv. Raštas kalba ne tik
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žodžiais, bet ir pavyzdžiais. Šv. istorijoje esantieji tėvynės meilės
pavyzdžiai aiškiai rodo, kad tėvynės meilės dorybė priklauso prie
didžiųjų etinių dorybių. Šv. Tomas Akvinietis sako, kad « žmogus
tuoj po Dievo turi ypatingųų pareigų tėvams ir tėvynei »1. Kaip
religijai priklauso Dievą garbinti, taip pamaldumo pareiga reikalauja
tėvus ir tėvynę gerbti. Tikrai krikščioniškai mylėti, reiškia mylėti
ne tik Dievą, ne tik tuos, iš kurių kilome, bet ir savo tėvynę.
Esame ne tik Dievo, savo tėvų, bet ir savo tautos vaikai. Ket
virtasis Dievo Įsakymas, kuris liepia gerbti ir mylėti tėvus, lygiai
Įpareigoja gerbti ir mylėti savo tėvynę, savo tautą.
Žmonija nėra vienalytė žmonių masė. Ji kaip milžiniškas
medis, kurio šakos tai atskiros tautos. Jų tarpe yra ir lietuviškoji
šaka, kukli savo didumu, leista Apvaizdos, švytinti nepakartojamu
lietuvybės grožiu. Šitoje šakoje esame savieji tarp savųjų. Čia
gimėme ir augome, čia dirbome ir dirbame. Čia geriausiai galė
sime subręsti pilnutiniais žmonėmis.
Žmogui neužtenka būti. To gana akmeniui, medžiui, gyvuliui.
Žmogiškai gyventi reiškia daugiau negu tik egzistuoti. Žmogiškasis
gyvenimas turi būti prasmingas. Jei tauta gražiu M. de Munnyncko
pasakymu yra «Dievo bendradarbė sukurti mūsų asmeniui », tai,
būdami savoje tautoje ir jai dirbdami, lengviausiai Įprasminsime
savo buvimą ir kartu pasitarnausime pačiai žmonijai. Atskirų
tautų kultūriniai laimėjimai yra ir pačios žmonijos laimėjimai.
Kitados lietuviškasis genijus skrido į tolį. Ginklo pagalba ir
politiniu buklumu apvaldė milžiniškus žemių plotus, bet jų nelai
mėjo lietuvybei. Kas iš to išėjo, labai vaizdžiai pasako dr. I.
Skrupskelis : «Ne tiek nuo plieno žuvo mūsų tautiečių, kiek kultū
riniai ginklai jų mums išplėšė — Rytuose ir Vakaruose pralaimėti
dideli barai. Lietuviškas kraujas, lietuviško veido bruožai, lietu
viški iš dalies ir papročiai, tik lūpos nebetaria lietuviškų žodžių,
ir širdys nebelietuviškos tėvynės laime plaka »2.
Mažai tautai tėra tik vienas tikras kelias, tai veržlumas ne
tiek į plotį, kiek į aukštį, į kūrybinius laimėjimus. Horizontalinę
slinktį dažnai sulaiko gausesnės ir stipresnės tautos. Kilimas verti
kaline kryptimi yra visados laisvas ir nevaržomas. Tuo kilimu
apsaugoma ir tautybė.
Mums gaila kiekvieno mirusio žmogaus, o ypač savo tautiečio.
Su kiekviena tokia mirtimi mūsų gretos mažėja. Bet mums taip
pat labai gaila ir mirštančio lietuviško žodžio. Jis atėjo iš amžių
glūdumos, šimtmečiais išliko gyvas, neužgeso lyg šviesus žiburėlis
1
2

Summa Theologica, 2,2 qu. 101 a. 1.
Į Laisvę, 1967 m. kovo mėn. 39 (76) nr., 23 psl.
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negandų audrose, o štai jis miršta mūsų tautiečio lūpose, nes ji
išstūmė kitos kalbos žodis.
«Mūsų visų pareiga budėti», kalba vysk. Pr. Brazys, «kad
tauta nepalūžtų. Kad joje tikra laisvės viltis ir ilgesys neužgęsta,
kad esantieji laisvame pasaulyje lietuviai atliktume pareigą, išpildytume 4-tą Dievo įsakymą, reikalaujantį neužmiršti savo tautos,
nešti jai, esančiai didžiame varge, didžiame pavojuje, pagalbą »3.
2. Šeimos pagalba
Seniausioji, mažiausioji, bet ir svarbiausioji bendruomenė yra
šeima. Iš jos veda keliai į visus svarbesnius visuomeninius jungi
nius. Per šeimą eina kelias į giminę, gentį, tautą. Per šeimą
tiesiasi kelias ir į religinius junginius, kaip parapiją, vyskupiją,
Bažnyčią. Kur tvirtai stovi šeimos židinys, ten stipriai laikosi ir
Dievo altorius. Šeima tatai yra religinio, dorinio ir tautinio auklė
jimo pagrindas.
Šeima savo sąranga, savo prigimtimi yra pajėgi auklėtoja.
Šeima ne pripuolamas žmonių sambūris, bet labai artimų asmenų
junginys. Šeimos narius jungia prisirišimo, pasitikėjimo, atsakin
gumo ryšiai. Šeima tatai yra bendro gyvenimo, bendro likimo,
bendros meilės bendrija.
Niekur nesame taip savo namuose, taip savųjų tarpe, kaip
savo šeimoje. Už šeimos ribų susiduriame su svetimaisiais, o šei
moje su savaisiais. Darbovietėje, mokykloje praleidžiame dalį
laiko, namuose visą. Kitur tik pabūname, šeimoje gyvename.
Lietuviškoji šeima — miniatiūrinė Lietuva. Tai tikroji mūsų
tautos, mūsų gimtojo krašto dalelė išeivijoje. Kokia ši tautos
kūno ląstelė, tokia ir tautinė bendruomenė.
Lietuviškoji šeima išeivijoje pažymėta likiminiu ženklu. Ji yra
lietuvybės lėmėja. Joje išlaikoma ir perduodama tautinė tapatybė
arba ji visam laikui prarandama.
«Imk šį kūdikį ir išaugink jį man, o aš tau gausiai atlygin
siu » 4. Taip kalbėjo Egipto karalaitė, perduodama mažąjį Mozę
auginti jo motinai. Su kiekvienu kūdikiu, gimstančiu lietuvių
šeimoje, tarsi pasigirsta mūsų tautos prašymas: «Išauginkite jį
man, o aš jums gausiai atsilyginsiu. Jis kalbės jūsų, jūsų tėvų ir
protėvių kalba. Jis bus ne tik fiziniai, bet ir dvasiniai jūsų vaikas.
Jis paveldės ne tik gimtąjį kraštą, bet ir didįjį savo tautos pali
kimą. Jis nebus vienišas šiame pasaulyje, nes visi lietuviai jam
bus broliai ir seserys ». 1
3
1

Šaltinis, 1967 m. birželio mėn. 3 nr., 77 psl.
Išėjimo knyga, 2,9.
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Vaiko ateitis yra mįslė. Tačiau iš patirties žinome, kad vaiko
likimas žymia dalimi priklauso nuo to, kokį auklėjimą jis gaus
šeimoje. Kaip religiniai dorinis, taip ir tautinis namų auklėjimas
yra pagrindinis ir sunkai pakeičiamas.
Kaip šeima turi griežtą pareigą teikti vaikui fizinę globą,
dorinį ir religinį auklėjimą, taip lygiai ji įpareigota rūpintis ir
tautiniu vaiko auklėjimu. To reikalauja prigimtinė teisė, pozity
vusis dieviškasis įstatymas ir pats vaiko labas.
Pirmoji vaiko aplinka, į kurią vaikas ateina ir joje pasilieka,
yra šeima. Lietuviškoje šeimoje vaikas pramoksta lietuviškai kal
bėti, čia žingsnis po žingsnio integruojasi į lietuvišką pasaulį.
Tikrai lietuviškoje šeimoje vaikas lietuviškumą įalsuoja su oru ir
lietuviškumas lieka jo asmenybės dalis. Vaikas lietuviškumo neiš
moksta, bet jį randa savo aplinkoje. Vaiko dvasia labai atvira
aplinkos įspūdžiams. Įprastas vaiko kelias prie lietuviškumo yra
jam artimų asmenų pavyzdys. Tautiniame auklėjime galioja senojo
dėsnio tikrumas : Omne vivum ex vivo (visa, kas gyva, yra iš gyvo).
Be lietuviškos aplinkos neįmanoma vaikas auklėti lietuvybei.
Lietuviškoji aplinka sukuriama lietuviškumą mylint, jį branginant,
juo gyvenant. Gyvasis tėvų ir artimųjų lietuviškumas yra galin
giausias vaiko tautinio vystymosi veiksnys. Tikrai lietuviškoje
šeimoje vaikas tiesioginiai susiduria su lietuvišku gyvenimu, į tą
gyvenimą įsitraukia, nes visi šeimos nariai juo gyvena.
Kiek lietuviškoji šeima yra tautiškai sąmoninga, tiek ji pajėgi
lietuviškumą įskiepyti savo atžalynui. « Tik nuo tėvų nusistatymo
priklauso, ar vaikai lanko lituanistinę mokyklą, ar ne, ar važiuoja
į jaunimo vasaros stovyklas, ar ne, ar, pagaliau, namie lietuviškai
ar angliškai kalba, ar namuose yra lietuviškų laikraščių, knygų,
plokštelių ir kt. Nuo tėvų nusistatymo priklauso, ar, renkantis
naują darbovietę, žiūrima tik savęs, bei dolerio, ar ir kad būtų
galimybė vaikams lietuviškai mokytis »5. Nuo lietuvių tėvų geros
valios priklauso ir lituanistinių mokyklų buvimas, jų išlaikymas ir
jų darbo našumas. Jei tėvai vaikų akivaizdoje kritikuoja lietu
viškos mokyklos darbą, žemina joje dirbančių mokytojų autoritetą,
nesidomi kas vaikams užduota, nepažiūri, ar vaikai paruošė pamo
kas, tai ir mokykla negalės pasiekti geresnių rezultatu.
Lietuviškos aplinkos siela yra savoji, lietuviškoji kalba. Ji
turėtų būti tėvų ir vaikų kalba. Yra labai svarbu, kad vaikas
pirmiau išmoktų lietuviškai, prieš mokydamasis svetimos kalbos.
Tada gimtoji kalba pasiliks visą gyvenimą kaip savoji kalba.
5 J. Kavaliūnas, Švietimo ir Šeimos metams pasibaigus, žr. Švietimo Gairės,
1970 m. 2(6) nr., 6 psl.
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Mokytojas J. Kreivėnas yra apklausinėjęs 398 Chicagos ir Cicero
žemesniųjų ir aukštesniųjų mokyklų mokinius, norėdamas patirti
apie lietuvių kalbos vartojimą šeimose ir mokinių lietuviškumą.
Rezultatai nėra džiuginantys.
Iš 398 mokinių namie kalba lietuviškai su motina 290, su tėvu
312. Namie kalba angliškai su motina 45, su tėvu 27. Abiem
kalbom namie kalba su motina 69, su tėvu 42. Su abiem tėvais
lietuviškai kalba tik 276 mokiniai arba apie 70%. Iš 208 pradžios
mokyklos mokinių su abiem tėvais lietuviškai kalba tik 124 arba
60%. Su draugais minėtų mokyklų mokiniai kalba daugiausia
angliškai (326). Su draugais lietuviškai tekalba 12, o abiem kalbom
— 54. Lietuviškai medžiasi 83 (20%), angliškai 153 ir abiem
kalbom 138 mokiniai. Lietuviškus laikraščius skaito ar nors juos
pavarto : Eglutę 74 mokiniai, Skautų Aidą 48, Draugą 249, kitus
laikraščius 104. Iš 398 mokinių angliškų laikraščių neskaito 37.
Daugelis jų skaito po kelis 6.
Lietuviškoji šeima išeivijoje yra pilnoje diasporoje. Čia netu
rime nei grynai lietuviškų kolonijų, nei grynai lietuviškų miestų.
Ji gyvena įsimaišiusi tarp svetimų žmonių, naujoje aplinkoje,
naujame krašte su skirtinga kalba, skirtingais idealais, papročiais.
Ir prie geriausių norų visa tai veikia ne tik vaikus ir jaunimą,
bet ir suaugusius — svetimybių antplūdžio įtaka darosi neišven
giama.
Turime nemaža lietuviškų šeimų, kurių nariai beturi silpną
ryšį su Lietuva. Jie arba maži apleido gimtąjį kraštą, arba jau
yra gimę už jo ribų. Ir tokių šeimų skaičius didės, bet nemažės.
Taip pat pastebimas ir tautiškai mišrių šeimų gausėjimas. Lietu
viškasis jaunimas susitinka su nelietuvišku jaunimu mokyklose,
pasilinksminimuose, darbovietėse, susipažįsta, pamilsta ir kuria
mišrias šeimas. Mišrios šeimos tėra tik pusiau lietuviškos šeimos.
Tokiose šeimose lietuvybė dažnai miršta, ji nebeperduodama vai
kams, nors pasitaiko ir išimčių.
Prieš 20 m. Aušros Vartų lietuvių parapijoje Montrealyje iš
šešių santuokų penkios buvo lietuviškos, o viena tautiškai mišri
(santykis 5 su 1). Per paskutinius dvejus metus toje pačioje para
pijoje iš šešių santuokų dvi lietuviškos ir keturios mišrios.
Panašiai mišrių santuokų skaičius didėja ir kitose lietuvių
parapijose Kanadoje. Sekantieji duomenys yra paimti iš Šv. Jono
Krikštytojo parapijos Toronte.

6 Lietuviškojo švietimo Amerikoje 20 metų balansas, žr. Švietimo Gairės,
1969 m. 1(5) nr., 84 psl.
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1950 m. iš
1951 m.
1969 m.
1970 m.

viso santuoką

"
"
"

"
"
"

111
96
27
15

iš jų tautiniu atžvilgiu

"

mišriu

"
"

"
"
"

12 (10,81%)
4 (4,17%)
8 (29,63%)
9 (60%)

Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje Delhi, Ontario, iš paskutinių
37 santuokų 22 mišrios ir tik 15 (40,54%) grynai lietuviškos.
Galima prileisti, nors ir neturint tvirtų statistinių duomenų,
kad dabar pusė lietuvių jaunimo kuriamų santuokų yra tautiniai
mišrios. Ar dėl to tėra kaltas tik mūsų jaunimas ? Vargu. Ne
viską yra padariusi lietuvių visuomenė, Lietuvių Bendruomenė,
lietuvių parapijos ir organizacijos, kad mišrių šeimų nebūtų tiek
daug. Jaunimas kaltina dėl mišrių šeimų kūrimo mus, vyresniuo
sius : « Jei šiandien mišrių šeimų skaičius gausėja, kaip grybai po
lietaus, tai dėl to dažniausiai galime kaltinti tik vyresniuosius.
Jie kalti, nes jaunimui nėra duodama pakankamai progų susipa
žinti savoje, lietuviškoje aplinkoje. Suprantama, kad nesant pa
lankių sąlygų, jaunimas natūraliai nuo kamieno nubyra, kurdamas
mišrias šeimas. Akis mums nuolatos bado mūsų bendruomenės
nesuvokimas, kaip jaunimui padėti kurti lietuviškas šeimas. Nie
kas nesirūpina, sakysime, vasaros stovyklų pagausinimu — o tai
realistiškiausia priemonė lietuviškos šeimos užmezgimui; niekas
nesirūpina planingai plėtoti lietuviško jaunimo socialinį bendra
vimą — šokius, susirinkimus, suvažiavimus. Visa tai yra palikta
jaunimo organizacijoms. Šiuo darbu visiškai nesirūpina net Lie
tuvių Bendruomenė; nors tai turėtų būti jos pirmas uždavinys »7.
Nors ir turint tobulą mūsų jaunimo socialinį bendravimą vis
tiek visiškai mišrių šeimų neišvengsime. Į mišrias šeimas nereikėtų
žiūrėti kaip į beviltišką dalyką, be jokios atodairos jas smerkiant,
į jas ranka numojant. Dar niekas nieko gero nelaimėjo atstūmimu,
netolerancija. Yra mišrių šeimų, kurių vaikai kalba lietuviškai ir
lanko lietuvių mokyklą. Ir vėl yra lietuviškų šeimų, kuriose nesi
girdi lietuvių kalbos, kurios skuba nusikratyti lietuvių vardo.
Pagalba šeimoms visados buvo reikalinga, juo labiau ji reika
linga gyvenant išeivijoje. Neužtenka laukti, kad jos išlaikytų
lietuvybę, reikia joms padėti tą uždavinį atlikti. Pagalbą turi
nešti ir mokyklos, ir parapijos, ir lietuviškosios vienuolijos, ir orga
nizacijos. Būtų gera suorganizuoti specialios jaunų šeimų stovyklos,
studijiniai rateliai, parūpinti reikalingos literatūros. Mūsų šeimos
neparuošiamos arba bent per mažai paruošiamos lietuviškam auk
lėjimo darbui.
7

Nuodėguliai ir kibirkštys, žr. Ateitis, 1973 m. 3 nr., 65 psl.
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Svarbu, kad vaikai išmoktų lietuviškai kalbėti ir skaityti, prieš
lankydami privalomą svetimakalbę mokyklą. Bet tam tikslui netu
rime praktiško lietuvių kalbos skaitymo ir rašymo vadovėlio su
aiškiais metodiniais nurodymais, kaip tą darbą dirbti. Taip pat
neturime vadovėlio lietuviškai nekalbantiems vaikams. O toks
vadovėlis būtų labai naudingas mišrioms šeimoms ir jų vaikams.
«Didžiausia auklėtoja yra šeima. Nuo aplinkos šeimoje pri
klauso ir mūsų jaunimo lietuviškumas, ir mandagumas, ir religin
gumas. Dažnai iš vaikų galima spręsti, kokie yra jų tėvai ir ko
kia nuotaika viešpatauja jų šeimoje » 8.
Šeimos aplinkos papildymas, lietuviškojo auklėjimo pratęsimas
vyksta lietuviškoje mokykloje.
3. Mokyklos vaidmuo
Mūsų lituanistinė mokykla išeivijoje yra vargo mokykla. Jos
vieta šalia pagrindinės mokyklos, kurioje mūsų vaikai ruošiasi
ateities darbui ir profesijai. Lietuviškoji mokykla yra ne karjeris
tinė, bet idealistinė mokykla, egzistuojanti tėvų, mokytojų ir vai
kų pasiaukojimu. Jai tenka tik laiko trupiniai, palyginus su pagrin
dine mokykla, vos 32-34 šeštadieniai metuose. Ji apima tik dalį
lietuvių vaikų. Vis dėlto, kad ir dirbdamos sunkiose sąlygose,
lietuviškosios mokyklos yra nors iš dalies mūsų tautinės dvasios
židiniai. Be jų arba lietuviško švietimo visai nebūtų, arba jis
būtų labai silpnas. Perteikdamos lituanistinę programą mūsų mo
kyklos pasitarnauja tautiniam auklėjimui.
Lietuvių kalba ir literatūra yra patys ryškiausi mūsų tautinės
gyvybės pulso reiškėjai, tautos dvasios formuotojai, jos bruožų
ryškintojai. Gimtosios kalbos mokymu mokykla susieja jaunąją
kartą su tėvais ir protėviais, jų gyvenimo būdu. Tautos istorija
yra tautinės bendruomenės mokytoja. Tautinė daina yra mūsų
pergyvenimų, džiaugsmų ir skausmų, aidas. Tautinis šokis yra
sutelktinio bendravimo meninė išraiška.
Visus šiuos dalykus tautinės programos pagalba mūsų mokiniai
daugiau ar mažiau pažįsta, tačiau tuo pačiu dar netampa sąmo
ningais, apsisprendusiais, gyvais savo tautos nariais. Nemaža mūsų
jaunimo dalis, baigusio lietuviškas mokyklas, iš lietuviško gyveni
mo dingsta. Jie turi lituanistinių žinių, bet nemyli ir nevertina
nei Lietuvos, nei lietuvybės. Perdaug ligi šiol lituanistiniame švie-

8 Šeima lietuviškojo gyvenimo kelyje (Simpoziumas), žr. Laiškai Lietuviams,
1970 m. 8 nr., 271 psl.
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time apeliuota į mokinių protą, o permažai į jų valią ir širdį.
Tikras tiesos ar vertybės perteikimas eina keliu — pažinti, pamilti,
vykdyti.
«Du pagrindiniai lietuviškojo auklėjimo uždaviniai: pakan
kamas lietuvių kalbos išmokymas ir teigiamas lietuviškas apsi
sprendimas » 9. Tik iš dalies tuos du uždavinius mūsų lietuviškoji
mokykla atlieka.
Vaizdo ar palyginimo uždavinys pamoksle, kaip sako sena
lotyniška taisyklė, yra, kad tiesa įeitų, patiktų, sujudintai ir pasi
liktų (ut veritas introeat, placeat, moveat et haereat). To paties turi
siekti ir mūsų darbas lietuviškose mokyklose lietuvybės atžvilgiu.
Ne paslaptis, kad nemaža mokinių į mūsų lietuviškąsias mokyk
las ateina tėvų įtaigojami ar net verčiami. Jie netenka šešta
dienio laisvalaikio. Nemėgdami dėl to mokyklos, jie nemėgsta ir
to, ką mokykla duoda. Mūsų mokyklos stovi prieš labai sunkų ir
svarbų uždavinį — ką daryli, kad mokykla mokiniui būtų įdomi,
miela, patraukli ?
Per paskutinius 20 m. lituanistiniame švietime ir auklėjime
padaryta klaidų, turėta nepateisinamų prielaidų. Galvota atlietu
vinti užsienio Lietuvą, padaryti vaikus tobulais tėvų atvaizdais,
išauklėti visą jaunąją kartą lietuviais patriotais, atsverti skurdžio
mis priemonėmis svetimos mokyklos, televizijos, radijo, spaudos ir
gyvenamojo krašto įtaką.
Laimėta ir pralaimėta. Kada ir kur mes laimime 100%? Vis
dėlto lituanistiniam auklėjimui ir mokymui stiprinti išleista per
paskutiniuosius 20 m. 3-4 milijonai dolerių, tam tikslui paaukotas
nesuskaitomas valandų skaičius, įkurta ir išlaikoma nemažas litu
anistinių mokyklų tinklas. 1967-1968 mokslo metais J. A. V-se
veikė 43 įvairių laipsnių ir tipų mokyklos su 3.113 mokinių ir 307
mokytojais. 1968-1969 m. m. mokinių buvo 3.217 ir mokytojų
325. Deja, 1969 švietimo ir šeimos metai atnešė ir skaudžių smū
gių — užsidarė Šv. Antano gimnazija Kennebunkporte J. A. V-se
ir saleziečių gimnazija Italijoje, nustojo veikti Lietuviškųjų studija
institutas Cicero, mokytojų kursai New Yorke ir pradžios mokykla
New Havene 10.
Šiuo metu Kanadoje yra 10 lituanistinių mokyklų, kuriose yra
1.100 mokinių. Toronte ir Montrealyje dar veikia lituanistiniai
seminarai su 55 studentais. Patys mažieji mokosi 5-se vaikų darže
liuose. Toronto lituanistinėje mokykloje yra 550 mokinių, Hamil
tono Vysk. M. Valančiaus mokykloje — 181, Montrealio — 115,
9
10

Juozas Girnius, Idealas ir Laikas, Chicaga 1966, 65 ps.
Pedagoginės aktualijos, žr. Švietimo Gairės, 1969 m. 1(5) nr., 92 psl.
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kitose mokyklose po 15-30 mokinių. Pridėjus lituanistines mokyklas
veikiančias Vokietijoje, Australijoje, Pietų Amerikoje ir kituose
kraštuose, gauname gan dideli mokinių ir mokytojų skaičių. Moki
nių bus apie 5.000, o mokytojų keli šimtai.
Pažymėtini kai kurių mokyklų gan geri ir gausūs darbo rezul
tatai. Štai Chicagos aukštesnioji lituanistinė mokykla per 20 metų
išleido 575 abiturientus, o 1969-1970 mokslo metais — 43.11 Mar
quette Parko lituanistinę mokyklą 1969-1970 mokslo metais baigė
38 mokiniai12. Tais pačiais mokslo metais Toronto Maironio šešta
dieninės mokyklos dešimtąjį skyrių baigė 48 mokiniai13.
Kaip matėme, šeimos ir mokyklos vaidmuo lietuvybę išlaikant
ir ją ugdant yra didelis ir pagrindinis. Lietuviškojo švietimo ir
auklėjimo veiksniais dar galėtų būti Bažnyčia ir valstybė. Tačiau
neturime išeivijoje nei savo valstybės, nei savųjų tvarkomos Baž
nyčios.
Kad lietuvybės išlaikymo ir ugdymo darbas būtų dar sėkmin
gesnis, reikalinga jį plėsti ir tobulinti, kreipiant dar didesnį dėmesį
į šeimas, mokyklas ir mokytojus.
1. Atsimintina, kad svarbiausia lietuvybės tvirtovė-šeima jau
yra stiprioje svetimybių įtakoje, todėl jai teiktina visokeriopa pa
galba.
2. Prašyti tėvų, kad jie šeimose su savo vaikais kalbėtų lietu
viškai. To nedarant, atimama vaikams natūrali proga išmokti
gimtąją kalbą.
3. Skatinti tėvus, kad jie siustų mažamečius vaikus į lietu
viškus vaikų darželius. To negalint padaryti, patiems išmokyti
lietuviškai skaityti prieš jiems einant į nelietuvišką mokyklą.
4. Kokia kalba vaikas išmoksta melstis, tokia kalba meldžiasi
visą gyvenimą. Lietuviškam auklėjimui svarbu vaiką išmokyti
lietuviškų poterių, maldų, giesmių, jį paruošti lietuvių kalba pir
miesiems sakramentams.
5. Tėvai turėtų vaikus skatinti baigti ne tik žemesniąsias, bet
ir aukštesniąsias lituanistines mokyklas, nes tik gavę platesnį ir
gilesnį lituanistinį išsilavinimą jaunuoliai lengviau įsijungia į lietu
višką gyvenimą.
6. Reikia ugdyti glaudų ir nuoširdų tarp tėvų ir mokyklų ryšį,
nes nuo to didele dalimi priklauso mokyklos darbo sėkmė.
7. Tobulinant ir moderninant mokyklų darbą reikia, kaip siūlo
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Švietimo Taryba, «susipažinti su
11
12
13

Draugas, 139 nr., 1970 m. birž. 15 d., 5 psl.
Draugas, 134 nr., 1970 m. birž. 9 d., 4 psl.
Tėviškės Žiburiai, 20 nr., 1970 m. geg. 14 d., 10 psl.
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modernia beskyre sistema ir pabandyti pasisavinti iš jos tai, kas
esamomis sąlygomis galima ; pasigaminti daugiau pagalbinių mokslo
priemonių; pravesti mokyklinius ir tarpmokyklinius konkursus »14.
8. Dabartinės mūsų lituanistinių mokyklų programos yra perilgos ir sunkiai išeinamos. Jas reikia peržiūrėti, pataisyti, kad ati
tiktų racionalaus darbo reikalavimus.
9. Steigtinos, kur reikia, lietuviškai nemokančių mokinių
klasės.
10. Organizuoti lituanistinių mokyklų mokinių išvykas, mokyk
linio jaunimo kongresus, nes tuo būdu bus sudaryta proga tarpusa
vyje bendrauti ir pasireikšti.
11. Remti ir mažas lituanistines mokyklas, kad jos neužsida
rytų. Ir tokios mokyklėlės yra šviesūs žiburėliai lietuviškame
kelyje.
12. Kokie mokytojai, tokia ir mokykla. Mokytojų, ypač kva
lifikuotų mokytojų, trūksta. Remti Pedagoginį Lituanistikos Insti
tutą ir kitas mokslo įstaigas, kurios paruošia naujų mokytojų.
13. Nuoširdžiai bendradarbiauti su lietuvišką švietimą tvar
kančiomis institucijomis, kad tas darbas būtų koordinuotas ir
našus.
14. Organizuotinos ir remtinos mokytojų konferencijos, peda
goginės studijų savaitės, nes labai naudingos lietuviškam švietimo
darbui.
Kun. Dr. Jonas Gutauskas

Delhi, Ontario, Kanada

14 Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Švietimo Tarybos informacija, žr.
Švietimo Gairės, 1970 m. 2(6) nr., 93 psl.

FAMILY AND SCHOOL AS FACTORS IN MAINTAINING
A NATIONAL IDENTITY
by
Rev. Dr. Jonas Gutauskas

Summary

In the beginning of the study the author examines the question
of whether or not there is a moral obligation to maintain our own
nationality and language. The answer is, yes. The nation is a natural
community for every human being. Each individual of this community
becomes a member of the nation by birth and not by choice. To
deviate from national community is to deviate from natural order.
Such conduct is against natural law (ius naturale).
There are some who uphold the opinion that there is no direct
commandment in Divine Revelation to foster and to cultivate a national
heritage. We should not forget that the Holy Bible speaks not only by
word but also by example. In Holy Scripture we find beatiful examples
of pure love for one’s homeland and culture. Our Lord Himself loved
His native land and His own people.
The unanimous teaching of theologians is : by the fourth command
ment God requires us not only to honour our father and mother, but
also to love our fatherland.
Humanity is not a homogeneous mass of people. Humanity is
similar to a giant tree with different branches i. e. nations. Through
the will of God humanity is divided into nations.
It is very difficult to maintain and foster a national heritage for
immigrants and their children. They are living in a foreign country
with a strange language, new customs, culture and schools. The pa
rents should try to learn the new language, and the children should
attend local schools in order to obtain a good education at all levels.
If immigrant families speak their own language at home with the
children, if they try to create in their homes a real Lithuanian atmos
phere, if they read Lithuanian papers and magazines, if they belong
to Lithuanian parishes and organizations, only then can their children
absorb the true Lithuanian spirit.
The second important factor in addition to maintaining and foster
ing a national heritage is the Lithuanian school. Eight years are spent
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in the elementary department and four in the High School. Students
attend classes on Saturdays only. These schools are a supplement to
the regular school differing in size, qualification of teachers, curriculum,
etc. In these various types of Lithuanian schools children and ado
lescents study religion, the Lithuanian language, history, literature,
music and dancing.
In the scholastic year of 1968-69 there were 43 schools, 3217 stu
dents and 325 teachers in the U. S. A. In Canada 10 schools and 1100
students. In the various other countries in which Lithuanians are
living they have about 100 schools, 5000 students and 500 teachers.
Only a small percentage of Lithuanian children are attending these
Lithuanian schools. Even those who do attend them speak English
among themselves because their Lithuanian vocabulary is poor. Beca
use of marriages taking place outside their own ethnic groups many
young Lithuanians are losing contact with Lithuanian people and
culture.

