
HUMANISTINĖS VERTYBĖS : UGDYMAS AR PANEIGIMAS ?

Humanistinių vertybių puoselėjimas ar jų ignoravimas sudaro 
tą kertinį klausimą, į kurį atsakymas didele dalimi priklauso nuo 
žmogaus prigimties supratimo. Žmogaus prigimties supratimas — 
tai tas didysis šaltinis, iš kurio susidaro įvairios srovės ir kur jos 
išsiskiria skirtingomis vagomis. Savo nagrinėjimo pagrindu laikau 
krikščioniškąjį humanizmą, kadangi tai yra pilnutinis humanizmas, 
kuris nieko nepaneigia, kas yra žmogiška, kuris apima visą žmo
giškąją prigimtį. Krikščioniškasis humanizmas pajunta autentišką 
žmogaus egzistenciją, todėl jam Terrence žodžiai yra savi : Homo 
sum ; humani nil a me alienum puto. Iš kitos perspektyvos žvelg
damas, Jacques Maritain savo veikale Humanisme intégral išreiškė 
mintį, kad krikščioniškasis humanizmas integruoja visa tai, kas 
šimtmečiais buvo ir tebėra geriausia visose humanistinėse srovėse.

Viena po kitos mokslinės studijos patvirtina, kad ankstyvieji 
gyvenimo metai yra pats reikšmingiausias laikotarpis žmogaus 
gyvenime. Tuo metu vaikas sparčiai vystosi visose asmenybės 
plėtotės sferose. Jis formuoja pagrindus savo būdui, tempera
mentui, gyvenimo stiliui ir bendriems nusiteikimams, kurie jį 
lydės ir duos kryptį jo pajutimui, galvosenai ir elgsenai. Palaips
niui jo sąmonė plečiasi, savęs pajutimas auga ir savojo identiteto 
formulavimas prasideda. Pačios pagrindinės gyvenimo pamokos 
yra išmokstamos anksti (jei jos iš vis yra išmokstamos), gal būt 
dar prieš vaikui patenkant į mokyklos suolą, kur jo natūralūs ir 
kūrybiniai polėkiai yra dažnai slopinami, o bendrinis mokinio 
elgesys stiprinamas. Vėlesnės įtakos tiesa įvairiai pakreipia, bet 
paprastai nepakeičia pagrindinės krypties. Nagrinėdamas huma
nistinių vertybių ugdymą, iš pagrindų žvelgsiu į vaiko ir jaunuo
lio laikotarpius, nes tuo metu sėjamos sėklos turi bene geriausias 
galimybes gyvenimo derliui nustatyti.

Jaunas vaikas yra viską vertinanti būtybė. Trečiuose ar 
ketvirtuose metuose jo motivacijoje vertinimas tampa dažnai 
sprendžiamuoju veiksniu, kas jį, pagal Carl Rogers ir kitus huma
nistinės orientacijos psichologus, padaro išskirtinai žmogišku, nes 
autentiška žmogaus plėtra yra visų pirma vertės ir vertybių atsi
skleidimo klausimas — nusiteikimai, nusistatymai, simbolių visu
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mos, įsitikinimų ir prasmės gijos bei gyvenimo stiliai — visa pri
klauso nuo vertybių išgyvenimo1. Humanizacijos procese vaikui 
reikia gausios tėvų ir kitų asmenų stimuliacijos, pažadinančios jo 
visą prigimtį, taip kad jis galėtų įsigyti pagal savo amžių aukštą 
žmogiškumo pajutimą, o vėliau krikščioniui pritinkančius stan
dartus bei idealus. Kadangi vertinimas vyksta bet ką išgyvenant, 
auklėjimo momentai ir kitos priemonės yra būtinos aukštesniųjų 
vertybių pažadinimui ir tuo pačiu vertinimo lygio pakėlimui.

Humaniškųjų vertybių ugdymui yra esmingai svarbu sukurti 
ir išlaikyti šias vertybes pabrėžiančią atmosferą, kitais atvejais 
vaikas pasisavins antraeiles vertybes bei klaidingus įsitikinimus, 
kokius jam televizija, radijas, spauda ir kitos masinės komunika
cijos priemonės, o taip pat jo bendraamžiai patiekia. Matomai, tas 
ir atsitinka su didele vaikų ir jaunimo dalimi mūsų laikais. Hurlock 
kalba apie naujo tipo jaunimą ir jį apibūdina kaip įklimpusį minios 
sekime ir statuso simbolių garbinime. Šis jaunimas skirtingai su
pranta atsakomybę, darbą, inteligentiškumą, turi iškreiptą verty
bių rangą ir palinkimą spontaniškai tenkinti bet kokius savo norus 
ar geidimus. Jinai teigia, kad šio meto sukilėliai, reformatoriai, 
aktyvistai ir išsvetimėję jaunuoliai yra dideliu nuolaidumu pasi
žymėjusios auklėjimo sistemos išdava 1 2. Jau 1965 metais Keniston 
tvirtino, kad žymiai jaunimo daliai išsvetimėjimas (olienation) 
apibūdina jų laikyseną tėvų, visuomenės ir kultūros atžvilgiu3. 
Vis daugiau pastebima, kad jaunimas praranda ne vien tradicinių 
bet ir universalių vertybių pajutimą. Lytinio palaidumo išplitimas, 
hipių komunos, kanapių rūkymas ir narkotikų naudojimas jaunimo 
tarpe rodo, kad didelė jaunimo dalis išgyvena pagrindinių verty
bių stoką ir, gal būt, esminį Vakarų kultūros bei moralės nuo
smuki.

t

Tad ir klauskime, kodėl visą žmogaus prigimtį iškeliančios ir 
gyvenimą suprasminančios vertybės sunyko jaunimo tarpe ? Kodėl 
taip didelė jaunosios kartos dalis jau nekalba nei krikščioniškųjų, 
nei humanistinių, nei demokratiškųjų vertybių kalba ?

Atsakymo galima ieškoti pačioje žmogaus prigimtyje, tėvų 
auklėjimo pasikeitime ir mokyklos vaidmenyje. Visa tai nebūtinai 
sustiprina tai, ko tėvų dauguma siekia. Pradėkime nuo esminio 
mokyklos uždavinių pasikeitimo JAV.

1 Carl Rogers, Freedom to Learn, Columbus 1969, 247 psl.
2 Elizabeth B. Hurlock, Adolescent Development, New Yorkas 41973, 

125-137 psl.
3 Kenneth Keniston, The Uncommitted: Alienated Youth in American

Society, New Yorkas 1965, 3 psl.



Vertybinio auklėjimo nuosmukis. — Po 1962 metų Vyriausiojo 
JAV teismo maldos pasmerkimo mokyklose ir kairiosios linijos 
konstitucijos interpretavimo kitais sprendimais, viešosios moky
klos apleido maldą ir Šventojo Rašto ištraukų skaitymą. Daugiau 
negu tai, jos apleido moralės ir asmenybės ugdymą, kai įvairios 
bedievių spaudimo grupės, norėdamos sunaikinti viską, kas rišasi 
su krikščionybės religija, teismo keliu užblokavo ne tik bet kokį 
Kalėdų ar Velykų, bet ir paties Dievo priminimą mokyklose. Žings
nis po žingsnio mokykla išstūmė bet kokių aukštesnių vertybių 
pabrėžimą. Raths, Harmin ir Simon žodžiais mokyklose teliko 
«neutralių faktų apie neutralius dalykus» mokymas ir rašymo, 
skaitymo, skaičiavimo ir panašių sugebėjimų vystymas4. Mokyk
los funkcijos pilnai išskyrė pagrindinių vertybių bei doros dėsnių 
komunikavimą, nes vertybės ir kiti gilios svarbos dalykai nelai
komi nei faktais nei sugebėjimais. Vietoje vertybių, asmenybės ir 
bendrojo prisitaikymo strategijų ugdymo buvo plačiai įvestas 
seksualinis švietimas. Prisimintina, kad anksčiau lyties klausimų 
nagrinėjimas vyko kolegijos metu, paaštrėjus nusiskundimams, kad 
tai per vėlu, lytinis švietimas buvo įvestas į gimnazijas, vėl prasi
dėjo nusiskundimai, kad tai per vėlu; taip šis dalykas buvo nu
keltas į pradžios mokyklą, galop nuo pirmojo skyriaus vaikas klau
sosi apie seksualinius santykius. Kas liečia šio dalyko dėstymą, 
čia jo pristatymas keitėsi nuo normalumo pabrėžimų iki šio meto 
perversijų demonstravimo. Pirmo skyriaus mergaitės, pamačiusios 
The Mollester filmą, dažnai fobiškai reaguoja vyrų atžvilgiu. Tai 
daugiau pakenkia negu jai padeda apsisaugoti nuo galimų vyro 
pasikėsinimų. Narkotikų rūšių ir jų panaudojimo būdų demonstra
vimas tapo antruoju naujojo švietimo dalyku. Abiem atvejais 
pasėkos yra aiškios, ko mokoma, to ir išmokstama. Veneros ligų 
epidemija; ankstyvas nėštumas ir masyvus narkotikų išplitimas 
gali būti dalinai rišami su modernaus švietimo perversijomis vie
šose mokyklose. Šiuo metu daugelis 10-13 metų jaunuolių daugiau 
žino apie lyties nenormalumus, negu kad gydytojai apie tai žinojo 
prieš 30 metų. Ar tai nėra nereikalinga našta užkraujama vai
kams ? Jeigu dalykas yra geras, jo padidinimas vis tiek turi būti 
saikingas. Vitaminai yra būtinai reikalingi organizmui, tačiau jų 
dideli kiekiai iššaukia ligos reakcijas.

Ar gali toks bevertybinis ir perversijomis užpildytas švietimas 
tapti gyvenimo kelrodžiu, tuo jauno asmens kompasu, vykstant 1 1
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1 L. B. Raths, M. Harmin, and S. B. Simon, Values and Teaching, 
Columbus, Ohio, 1966, 20 psl. Dėl dabartinės religijos padėties viešose 
mokyklose žr. R. B. Dierenfield, Religious Education, 1972, 68, 96-114 psl.
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vis spartėjantiems socialiniams ir kultūriniams pasikeitimams ? 
Teigiamo atsakymo duoti negalima. Didėjant nusikaltimams ir 
viešajai moralei netenkant jokių mastų ar kriterijų, yra naikinamas 
šeimos pastovumas ir visuomenės darna.

Bevertybinio nusistatymo išplitimas mokyklose iš tikro sukūrė 
antireligines mokyklas, nes tikrumoje toks mokymas paneigia 
Dievą, visose jo pasireiškimo formose. Mokyklų dauguma tapo 
ateistinio skiepijimo židiniais, nes ateizmas nėra atskirtas nuo vals
tybės, todėl jį propaguoti įstatymai nedraudžia. Pašalinus iš 
mokyklos krikščioniškąsias bei klasikinio humanizmo vertybes, 
auklėjimui neliko tinkamos bazės. Tokiu būdu sukuriama nauja 
didžiulė neurotinio nerimo versmė. Daugelis pedagogų remia May 
teigimą, kad pagrindinis nerimo šaltinis, ypač jaunesnėje kartoje, 
yra stoka brandinančių vertybių, duodančių platų pagrindą san
tykiauti su pasauliu5. Kalbėdamas apie dabarties suaugusius, 
Rogers išreiškė įsitikinimą, kad jų vertybės yra skolinamos iš 
kitų, kad jos nėra egzaminuojamos ir todėl jos neugdo išminties, 
net nėra pilnai susijusios su jų išgyvenimais, tokiu būdu žmogus 
yra pasidalinęs savyje, kas sukelia įtampą ir netikrumą identiteto 
formulavime bei jo išlaikyme 6.

Bendrai kalbant, auklėjimu yra mokoma vaikus elgtis taip, 
kaip jie dar nesielgia ir atlikti tai, ko jie dar nesugeba. Koblbergas 
teigia, kad moralinis auklėjimas negali būti pilnai išskirtas iš švie
timo proceso. Mokytojas dažnai moralizuoja mokinius, kalbėdamas 
apie taisykles ir apie mokinių tarpusavio santykius. Todėl jis ska
tina mokyklas sąmoningai rūpintis moraliniu auklėjimu, nes mokyk
los, ar jos nori ar ne, yra įsijungusios į moralinį auklėjimą. Jeigu 
toks moralizavimas yra neišvengiamas, yra logiška išeitis, kad tai 
būtų atliekama suformuluotų moralinio auklėjimo tikslų šviesoje 7. 
Deja, iki šiol Kohlbergas nesulaukė bandymų sukelti planingą 
moralinį ugdymą mokyklose.

Mokykloje, kaip teisingai pastebi Brackenbury, neįmanoma 
mokyti ir mokintis be kokių nors vertybių perdavimo bei įgijimo. 
Jei mokytojai neišreiškia savo vertybinių nusistatymų ir bando 
savo asmeninius įsitikinimus užmaskuoti, vis vien susidaro situa
cijos, kur jų vertybės išryškėja ir be žodžių. «Jeigu mokytojas 
kiekviena proga bando slėpti savo įsitikinimus, tai klausimas, ar jo 
mokiniai išmoks savarankiškai galvoti, ar tik pajus, kad jų moky-

5 Rollo May, Psychology and the Human Dilemma, Princeton 1967, 
24 psl.

6 Carl Rogers, Freedom to Learn, Columbus 1969, 189 psl.
7 L. Kohlberg, Moral Education in the Schools : a Developmental 

View, žr. School Review, 1966, 74 t., 1-29 psl.
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tojui nesvarbu, ką kas galvoja ar daro ? » Kai mokytojai yra susi
rūpinę vertybių nuslėpimu, jie apriboja savo mokymą tuo, ką mo
kymo mašina gali atsakyti. Žmogaus dvasinės platumos panorama 
yra užspaudžiama, ji susiaurinama į mašinos modelio ribas. Brac- 
kenbury ir May daro nuoseklią išvadą, kad dėl vertybinio neutra
lumo daugelis jaunuolių apleidžia mokyklą be jokio susirūpinimo 
šio laiko kritiškomis problemomis 8.

Masinė vertybių niveliacija. — O kas gi iš esmės pasikeitė 
Šeimų gyvenime ? Ar vien tik nuolaidumo ir palaidumo padidė
jimas tėvų-vaikų santykiuose ? Daugiau negu tai. Moderni šeima 
yra gausiai aprūpinta menkos kokybės laikraščiais, žurnalais, juo- 
kraščiais, radio ir televizijos priimtuvais. Tiesiogiai bei priedan
goje šios masinės komunikacijos priemonės skleidžia niekieno 
nekontroliuojamas mintis ir idėjas, žadina norus ir kelia aistras. 
Sąmoningai ar pasąmoningai tos idėjos yra įpinamos į polinkius 
ir nusiteikimus, įtaigojančius ir kreipiančius pačią elgseną 9. Te
levizija efektingai sumažino šeimos narių komunikaciją ir dar la
biau namų privatumą. Yra nustatyta, kad televizijos ir filmų 
žiūrėjimas yra dresūros (tiesa susilpnintos dresūros) forma, susti
prinama emocinio pergyvenimo įtampa bei pasitenkinimu. Turė
dami laisvę (tik apie 5% tėvų sugeba pilnai kontroliuoti vaikų 
žiūrimas programas JAV), vaikai pasirenka smurtu perpildytas 
programas, dažnai pagamintas suaugusiųjų nustebinimui ar jų 
perversinei pramogai. Tarp kitko, šiuo metu apie 50% televizijos 
programų yra duodamos iš užrašytų video juostelių, taip kad jos, 
vieno kritiko išsireiškimu, ir augina « vidijotų » kartą10.

Televizijos ir filmų įtakos galingumas perduodant antisocia
linius nusistatymus ir agresyvumo perversiją yra patvirtintas eilėje 
empirinių ir eksperimentalinių studijų. Suminėsiu dvi iš jų. Da
bartinio Amerikos Psichologų Sąjungos pirmininko A. Bandūros 
ir D. ir S. Rossų studija, atlikta su 96 priešmokyklinio amžiaus vai
kais, aiškiai parodė, kad aktorių atliekamų smurto veiksmų ste
bėjimas filme padidina jų agresyvų reagavimą. Vaikai, kurie filme 
matė agresyvius asmenis ar piešinius, savo elgesyje buvo dvigu
bai aršesni negu vaikai buvę kontrolės grupėje. Šie daviniai buvo

8 R. L. Brackenbury, Values: Developing Through Education, žr. 
Child and Family, 1966, 5 t., 51-61 psl.

9 D. Goulet, An Ethical Model for the Study of Values, žr. Harvard Edu
cation Review, 1971, 41 t., 205-227 psl. Taip pat P. Maldeikis, Kas lietu
viuką išauklės lietuviu, žr. Švietimo Gairės, 1970, 3 (7) nr., 1-5 psl.

10 R. Jester, Films and Television os a Source of Value Judgements, 
žr. Values Colloquium, III t., Pasadena, Calif., 1969, 91-102 psl.
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patvirtinti vėlyvesnėse Hicks ir Walters ir Willows studijose11. 
1972 metais Erono užbaigta ilgalaikė studija (N = 427) nedvejo- 
tinai parodė, kad vaiko amžiuje (8-9 m.) stebėjimas smurtu gausių 
programų veda į agresyvaus gyvenimo stiliaus suformavimą esant 
18-19 metų12. Todėl nėra abejonės, kad smurto gausumas tele
vizijoje daug prisidėjo prie smurto gausumo gyvenime.

Statistikos daviniai rodo, kad kol amerikietis jaunuolis baigia 
gimanziją, jis bus praleidęs 15.000 valandų prie televizoriaus. Be 
to, jis bus matęs 500 filmų kino teatre. Palyginimui, jis bus pralei
dęs 10.800 valandų mokykloje13. Televizija ir filmos sumaišo 
vaiko vertybių pajutimą ir išlaisvina jo primityvius troškimus 
agresyvumui, smurtui, lytiškumui ir kitiems abejingos reikšmės 
veiksmams, pirm negu vaikas sugeba spręsti jų vertę ar reikalin
gumą. Jo jausmai ir pajutimai tampa « užteršiami» jam dar pro
tinių operacijų fazės (protavimo amžiaus) nepasiekus. Masyvus 
vertybių pajutimo ir diferencijavimo trūkumas vaikuose ir jaunime 
yra naujai atsirandąs fenomenas. Tai viena iš esminių priežasčių, 
kodėl dabar vaikai įsivelia į tokius nusikaltimus, kokių seniau neiš
drįsdavo padaryti « sugedęs » jaunimas, o dabar jaunimo dalis jau 
daro tai, ką seniau tik labai perversyvūs suaugusieji pagalvodavo 
daryti. Kasdieninė spauda teikia daug tokių pavyzdžių. Šito
kioje padėtyje esant, galima pagalvoti, kad Orwellio numatytas 
nuasmenėjimo metas gali prasidėti apie 1984 metus. Erich From- 
mas nutolina tokią epochą į 2000 metus, kuriuose « žmogus nustos 
būti žmogišku ir taps negalvojančia ir nejaučiančia mašina»14. 
Savo knygose Beyond Freedom and Dignity ir Waiden II Skinneris 
byloja ta pačia kalba. Wylie vaizdingai aprašo civilizacijos žlu
gimą žemėje 2023 metais, įvyksiantį pagrindinai dėl žmogaus ne
žmogiškumo žmogui15.

Apžvelgus tėvų nuolaidumą vaikams ir amerikinės mokyklos 
švietimo klaidas, visu rimtumu galima klausti, ar žmogus dar

11 A. Bandūra, D. ir S. Ross, Imitation of Flm-Mediated Aggressive 
Models, žr. Journal Ab n. and Soc. Psychology, 1963, 66 t., 3-11 psl. ; D. J. 
Hicks, Imitation and Retention of Flm-Mediated Aggressive Peer and Adult 
Models, žr. Journal Pers. and Soc. Psychology, 1965, 2 t. 97-100 psl. ; R. H. 
Walters and D. C. Willows, Imitative Behavior of Disturbed and Non- 
disturbed Children Pollowing Exposure to Aggressive Models, žr. Child Deve
lopment, 1968, 39 t., 79-89 psl.

12 L. D. Eron ir kiti, Does Television Violence Cause Aggression, žr. 
American Psychologist, 1972, 27 t., 253-263 psl.

13 R. Jester, Films and Television as a Source of Value Judgements, 
žr. Values Colloquium, Pasadena, Calif., 1969, 91-102 psl.

14 E. Fromm, The Revolution of Hope : Toward a Humanized Technology, 
New Yorkas 1968.

15 P. Wylie, The End of the Dream, New Yorkas 1972.
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ilgai išliks žmogumi, ar vien tik gyvūnijos rūšimi ? Ar jo huma
nizmo likučiai nebus galutinai užblokuoti pasąmonės gelmėse ?

Auklėjimas prasmei. — Į klausimą, kam auklėjimas bei švie
timas turi tarnauti, mano atsakymas yra — pilnutiniam aukštųjų 
vertybių pajutimui, jų išgyvenimui nuo pat jaunystės metų. Tėvai 
turi svarbų uždavinį vaiko aplinką taip tvarkyti, kad būtų suma
žintos galimybės pasisavinti perversinių idėjų ar troškimų. Tuo 
pačiu tėvai turi padidinti galimybes krikščioniškųjų vertybių ir 
humanistinių troškimų pasisavinimui. Altruistinis palinkimas vai
kui nėra svetimas, bet be paskatinimų jis dažnai sužlunga. Tėvai 
turi parinkti ar sukurti tokią mokyklą, kuri paremia jų pastangas, 
suteikti galimybes skatinančias vertybių pažinimą ir angažavimąsi 
aukštiems idealams, nes kaip Rheingoldas išsireiškė : « Niekas nėra 
taip svarbu, kaip kokiu asmeniu vaikas taps; jis vienas laiko atei
ties gyvenimo raktus »16.

Apžvelgęs tiesioginį vertybių auklėjimą Japonijos viešose mo
kyklose, Brameldas skatina keisti Amerikos švietimą taip, kad 
vertybių esmė ir prasmė pajudėtų iš dabarties periferinės tamsu
mos į pastovų dėmesio centrą visose švietimo pakopose nuo vaikų 
darželio iki universiteto. Pabaigoje jis tarsi pranašo balsu teigia: 
«Auklėjimas negali apleisti šio imperatyvo nebent jis nori būti 
sunaikintas kartu su ta gyvūnijos rūšimi, kuri vienintelė įgalino 
patį auklėjimą »17. Be vertybių asimiliacijos žmogus negali išaugti 
pilnutine asmenybe. Jam reikia vertybių, kurios sudarytų tuos 
vidinius varžtus, kurie vestų prie narcisistinių ir primityvių po- 
linkiii užgožimo, prie jų užskleidimo žmoguje ir visuomenėje18.

Tikrame jaunimo auklėjime pagrindiniai gyvenimo klausimai 
nėra slepiami, bet diskutuojami. Jų analizė suteikia moksleiviui 
progą suprasti save kaip žmogų, kurio šaknys glūdi ne vien šei
moje bet tautoje, tikėjime bei vertybėse. Pageidautina, kad gyve
nimo problemų nagrinėjimas būtų glaudžiai susijęs su tokia verty
bių sistema, kuri suteiktų jaunuoliui plačią perspektyvą savo ver
tybių sistemą kuriant. Keliant darną savyje, didinant alternatyvų 
pažinimą ir atsakomingumą už veiksmus, yra kuriama asmenybė 
vertybių išgyvenimui ir jų realizavimui pagal jai duotus talentus.

16 H. Rheinoold, To Rear the Child, žr. American Psychologist, 1973, 
28 t., 42-46 psl.

17 T. Brameld, Values: Education's most Neglected Problem, Values 
in American Education, Bloomington, Ind., 1964, 168-169 psl.

18 A. Paškus, Krikščioniškosios moralės sąmyšis, žr. Laiškai Lietu
viams, 1970, XXI t., 154-159 psl.
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Lietuviškojo identiteto kūrimas. — Lyginant su amerikiečiais, 
lietuvių jaunimo padėtis yra žymiai geresnė vertybių plėtros atžvil
giu, nes teigiamųjų įtakų bei veiksnių čia yra žymiai daugiau. 
Daugelis lietuvių šeimų deda dideles pastangas savo vaikų ir jau
nimo tautiniame bei religiniame auklėjime. Lituanistinės mokyk
los ir lietuvių vienuolynai įneša daug auklėjamų progų ir momentų. 
Didelė mūsų jaunimo dalis yra įsijungusi į lietuvių jaunimo orga
nizacijas, į dainų ir šokių ansamblius, taip pat į LB ir parapijų 
veiklą. Moksleivių ir studentų ateitininkų sąjungos apjungia žy
mią lietuviško jaunimo dalį ir suteikia jai gausių galimybių pažinti 
humanistines vertybes ir bręsti aukštųjų idealų šviesoje. Kas lie
čia lituanistinės kultūros plotmę, vien moksleivių ateitininkų kuo
pos šiuo metu leidžia apie 20 laikraštėlių. Lietuvių skautija yra 
gausi ir nariais ir veikla. Yra daug ženklų rodančių, kad lietuvių 
jaunimas neapvils savo tautos, kad jis pajunta ir gyvena sunkiu 
kovojančios už savo egzistenciją tautos pulsu, kad mūsų jaunimą 
žavi Simas Kudirka, Romas Kalanta ir kiti kovos herojai už Lie
tuvos laisvę ir jos suverenumą.

O vis tik lietuvių veikloje ne kartą pasigendama pokolegijinio 
amžiaus veikėjų, kurie gal gėriau negu vyresnieji sugebėtų įtakoti 
bręstantį jaunimą, kurie perimtų tas veiklos sritis, kurios jiems 
geriau pritinka negu vyresniesiems.

Jaunuolio tautinis sąmoningumas ir tautinių vertybių brangi
nimas yra kuriamas jo tiesioginiu dalyvavimu ir veikla lietuviš
kose organizacijose bei veiksniuose. Dažnai ir gan gyvas dalyva
vimas mokyklos ir gimnazijos metais nėra pakankamas laidas 
lietuvybei subrandinti. Tai pasirodo antraisiais ar trečiaisiais 
universiteto metais, kai daugelis lietuvių studentų nutolsta ir 
didelė dalis pasitraukia iš lietuviškos veiklos. Noromis ar neno
romis studentai giliai įsispraudžia į savo kolegijos aplinką ir jos 
įvykius ir tuo pačiu patenka į naują orbitą. Kurdami suaugusiojo 
identitetą, jie daug ką atmeta, kartais ir pačias pagrindines verty
bes : tautybę bei tikėjimą. Lietuviškoji veikla jiems svetimėja ir 
nustoja savo magnetinės jėgos: ankstyvesnioji srovė nutrūksta. 
Lieka išimtina dalelė, kuri įveikia didelių universitetų stipriai de
formuojančias įtakas. Ši lietuvių jaunimo dalis matomai turėjo 
stiprius pagrindus ir gausias formavimo įtakas, todėl ji tapo pa
kankamai atspari tiek bendrinei, tiek šalutinėms universiteto aplin
kos srovėms.

Socialinių ir pedagoginių mokslų žinovai remdamiesi E. Erik- 
sono studijomis laiko identiteto formulavimą pagrindiniu bren
dimo uždaviniu ir brandos požymiu. Anksčiau ar vėliau jau
nuolis turi apsispręsti, kas jis yra ir ko jis pagrindinai siekia savo
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gyvenime. Identiteto suformulavimas yra daugelio fazių ir iden
tifikacijų išdava, kuri vėlyvos jaunystės metu apsprendžia gyve
nimo stilių.

Yra esmingai svarbu, kad individas jau kaip vaikas pajustų, 
kad jis yra lietuvių tautos atstovas. Šis pajutimas turi stiprėti, 
kad jis galėtų tapti viena iš pagrindinių jo identiteto šaknų. Taip 
pat yra esminga, kad vaikas vėliau suprastų, kad jis yra lietuvis 
katalikas, atsakingas už lietuviškų religinių formų išlaikymą Baž
nyčioje. Tai antroji šaknis identiteto ugdymui. Gilus identifika
vimasis su tėvais vaikystėje, su katalikų organizacijų tikslais bei 
nariais jaunystėje — tai kitos šaknys lietuviškam identitetui su
kurti. Tik su šia gera ir pilna pradžia pasimetimai vėlesniame 
identiteto apsisprendime sumažės. Be šių pagrindinių šaknųi 
aplinkos veiksniams dominuojant universiteto metu, kada dažnai 
po eilės bandymų galutinas savęs apibrėžimas įvyksta, palinkti ir 
jungtis prie savosios tautos kamieno nėra įmanoma.

Reikia pabrėžti, kad tiek religinis, tiek ir tautinis pradas yra 
pagrindinai ugdomas jausmą sukeliančia veikla. Jeigu tautiškai 
formuojančios veiklos yra maža — tautinis savęs pajutimas blėsta ; 
jei religinės veiklos maža—religinė motivacija silpnėja. Tokiais 
atvejais identiteto pajutimas modifikuojamas pagal kitus — tai 
yra, pagal vyraujančią srovę : «Visi taip daro. Visi yra ameri
kiečiai ».

Aukščiausios vertybės. — Vertybių skalę nagrinėjant, greitai 
prieinama prie pagrindinio klausimo : kas yra tos pačios aukščiau
sios vertybės ? Sekdami Brentano, von Ehrenfels, Meinongo ir 
Husserlio filosofines doktrinas, pabrėžiančias vertybes, aukščiau
sių vertybių tarpe matome grožį, teisingumą ir gėrį. Šios vertybės 
sudaro klasikinės vertybių teorijos branduolį. Papildant klasi
kines vertybes (grožį, teisingumą ir gėrį) šventumu ir suprantant, 
kad kas yra šventa yra kartu gražu, teisinga ir gera, atrandamas 
atsakymas krikščioniškojo humanizmo perspektyvoje. Kaip dau
geliui kitų žmogaus prigimties galių išvystymo žinovų, taip ir 
Max F. Scheleriui ir Gordon W. Allportui jos yra krikščioniško
sios vertybės; tai pačios aukščiausios, kokias žmonijos švietėjai 
sukūrė, nes jų kilmė glūdi Apreiškimo tiesoje — tai meilės, taikos 
ir laisvės vertybės. Pridedant kiekvieno asmens vienkartinės ir 
nelygstamos vertės idėją, vaizdžiai apibūdintą Antano Maceinos 
veikale Didieji dabarties klausimai (1971), mes turime pagrindiniu 
vertybių visumą. Norint sukurti žmoguje humaniškumą, reikia 
siekti, kad šios universalinės vertybės būtų giliai pajuntamos ir 
pilnai suprantamos jaunatvės laikotarpyje.
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Trumpu nagrinėjimu pasvarstykime vieną ir antrą pačių pa
grindinių bei visuotinų vertybių. Pažvelkime ir į jų ugdymo būdus.

Estetinis vertinimas. — Protinės įžvalgos ir jausminio verti
nimo plėtotė formos bei spalvos atžvilgiu veda į grožio pažinimą 
ir jo vertinimą. Stanford-Binet L-M inteligencijos testavime, 41/2 
metų amžiaus vaikui yra parodoma vis po du paveiksliukus ir jo 
klausiama, kuris yra gražesnis. Bent 50% to amžiaus vaikų tei
singai parenka patrauklesnį paveiksliuką. Penkiamečiai vaikai yra 
gana jautrūs formai ir spalvai, sudarančioms lygsvarą ir harmoniją 
— pagrindinius kompozicijos bruožus — ir tuo parodo beatsi- 
skleidžiantį estetinį vertinimą. Vaikus traukia spalvos ir formos 
darna. Savo braižos paveiksluose jie stengiasi atkurti realius bei 
harmoningus formų ir spalvų derinius. Jeigu jie to negali, psichi
nės sunkenybės, matomai trukdo, kurių priežastimi yra dažnai 
smegenų pažeidimai. Daugelyje kitų vaiko užsiėmimų aiškiai ma
tyti grožio ieškojimas ir juo žavėjimasis. Pagyrimų ir pripažinimo 
dėmesiu tėvai turėtų skatinti estetinių vertybių išgyvenimą, taip 
pat supratimą, kad kas yra gražu yra ir vertinga! Jie turėtų 
suteikti vaikams ansktyvų progų dalyvauti įvairios rūšies meno 
darbe ir pilnai susipažinti su naudojamomis priemonėmis ir kom
pozicijos pagrindais.

Moralinės vertybės ir elgsena. — Moralinė patirtis yra ryškus 
asmens motyvavimo aspektas. Ji yra glaudžiai gimininga protinei 
plėtrai ir emocijos bei impulso kontrolei. Moraliai elgtis reiškia 
elgtis taip, kaip yra teisinga, bet teisingumo supratimas priklauso 
nuo vaiko informacijos šaltinių : tėvų, brolių, televizijos, spaudos ir 
kitų. Penkerių metų vaikas, kuris yra gerai informuotas ir supranta 
šią sąvoką dar nebūtinai yra moralus asmuo. Buvimas moraliu 
implikuoja, kad vaikas turi tam tikrą kontrolės laipsnį savo im
pulsams ir jausmams apvaldyti. Tik normalus savęs apvaldymas 
įgalina elgtis pagal moralines gaires, kurias vaikas protiškai jau 
suvokia.

Ugdant moralinį nusiteikimą, asmeniškos atsakomybės pajau
timas yra pagrindu. Modernioje namų aplinkoje, deja, yra likę 
labai maža ruošos darbų, už kuriuos 5 ar 6 metų vaikas gali būti 
atsakingas. Motinos gali beveik viską pačios atlikti ir dažnai 
taip elgiasi, kad vaikams nieko nelieka atlikti. Moderni šeima pa
prastai nesudaro kartu dirbančio vieneto. Daugelis šeimų net 
neskatina atsakomybės brandinimo savo mokyklinio amžiaus vai
kuose. Dažnai tėvas ar motina tiesioginiai atlieka vaikui užduotas 
pamokas, renka jų žaislus, rūbus ir visa kita. Visa tai prisideda
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prie ilgalaikio savarankiškumo stokos ir prie atsakomybės trū
kumo. Auklėjimas asmeniškai atsakomybei implikuoja laisvės apri
bojimą ir kai kurių ribų bei reikalavimų statymą. Be praktikos, 
atsakomybės ugdymas esti papratai uždelsiamas. Tas pats saky
tina ir apie sąžiningumo, ištikimybės, sveikos drąsos, moralinio 
savistovumo ir savęs apvaldymo ugdymą. Dažnai vaikas negauna 
progos pabandyti vieną ar kitą reikalingą ar gerą darbą atlikti. 
Progoms esant, vaikui primintina : Daryk kitiems taip, kaip nori, 
kad kiti tau darytų ! Emanuelio Kanto kategorinis imperatyvas: 
« Elkis paklusdamas toms taisyklėms, kurias norėtum matyti uni
versaliais įstatymais » yra vertas asmeninio pripažinimo jaunatvės 
metu. Jaunuolis turi sudaryti tokį moralinį kodeksą, kuris būtų 
jam pačiam ir visiems kitiems priimtinas.

Religinė patirtis. — Vaikas turi natūralų palinkimą priimti 
religinę praktiką ir įsitikinimus, jei jie yra vaizdžiai ir suprantamai 
pristatomi. Yra prasminga, jei religinė patirtis ir praktikos dalis 
yra gaunami anksčiau negu vaikas yra mokomas katekizmo. Pa
vyzdžiui, kūdikis savo pirmojo gimtadienio proga nunešamas baž
nyčion. Ten jo intencija pasimeldžiama. Jis nesupras to veiksmo 
prasmės, bet pajus taikos ir pagarbos atmosferą Dievo namuose. 
Motinai meldžiantis kūdikis stebės ne tik ją, bet ir bažnyčios puoš
menis bei jos struktūrą. Dvejų ar trejų metų vaikui bus smagu 
bažnyčion užsukti trumpai maldai. Religiniai paveikslai, statu
lėlės bei kiti religiniai objektai turėtų būti matomi jo kasdieninėje 
aplinkoje. Elkindo manymu, religija vaikams yra pirmoje eilėje 
pajutimas ir veiksmas, kur « Bažnyčia patiekia religinio identiteto 
formą, bet tik tėvai tegali jai duoti turinį »19. Tai atsitinka, kada 
šeima gyvena meilėje ir kur jausmų palydima religinė praktika 
tampa neišskiriama šeimos gyvenimo dalimi.

Norint, kad religinės vertybės užimtų centrinę vietą asmens 
gyvenime, visapusiškas religinis auklėjimas yra būtinas. Įsakymai, 
išplaukią iš Šv. Rašto palyginimų, turi tapti motivacijos šaltiniu 
daryti gera dėl meilės Dangaus Tėvui. Religinis motyvavimas 
veda į pilnutini gyvenimo prasmės supratimą. Jis yra galutinas 
kriterijus kitiems vertinimams. Jis turi būti pilnutinio vaiko 
auklėjimo pagrindu, savo apimtimi apjungiančiu visas gyvenimo 
sritis. Kristaus kvietimas mylėti bei tobulėti ir šv. Augustino tei
gimas, kad žmogaus širdis nėra rami iki ji neras ramybės Dievuje, 
yra dėmesio verti nurodymai bet kokio amžiaus jaunuoliui, o taip 
pat suaugusiam žmogui.

19 D. Elkind, The Child’s Conception of his Religious Identity, žr. Lu- 
men Vitae, 1964, 19 t., 645-667 psl.
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Santrauka ir išvados. — Vaikai rodo natūralų atvirumą ir 
imlumą estetinėms, etinėms, tautinėms ir dvasinėms vertybėms, 
bet nedaug yra tėvų, kurie dėtų rimtas ir planingas pastangas viso 
vaiko galių plėtrai ir aukštųjų vertybių puoselėjimui. Nedaug 
beliko ir mokyklų Amerikoje, kurios rimtai nagrinėja pagrindines 
žmonijos vertybes ir skatina jų pasisavinimą. Atmesdamas rū
pestį vertybėms, dabartinis švietimas marina natūralų jaunuolio 
troškimą ieškoti prasmės, vertingumo ir transcendencijos. Tuo 
pačiu metu beaugantieji yra bombarduojami masinės komunika
cijos kruša, kur fizinis smurtas ir sadizmas ir kitokios vertybių 
perversijos kalba nedviprasmiška vaizdų kalba. Tad ar bereikia 
stebėtis, kad, stokodami angažavimosi prasmingoms vertybėms, 
universiteto suole besėdi jaunuoliai išsitaria stokoją moralinių 
principų, kuriais galėtų tvarkyti savo gyvenimą. Daugelis ir suau
gusiųjų, neturėdami brandžių vertybių motyvuojančio svorio, jau
čia vidinę tuštumą ir yra baimingumo bei stiprių konfliktų « plė
šomi », kai gyvenimas pareikalauja sprendimų ir aukos.

Reikia pabrėžti, kad daugumas problemų, su kuriomis jau
nimas susiduria, yra kilę iš jų priešhumanistinės patirties gausumo. 
Jaunuolių reakcijos bei atoveiksmiai yra artimai susiję su jų lig
šioline patirtimi, jos trūkumais vertybių pristatyme bei jų ugdyme 
jų brendimo metu. Dabartinė JAV atmosfera daugumai jaunuo
lių tesuteikia tik labai skurdžias galimybes suformuluoti humanisti
nes vertybes, kodeksuoti moralinius principus ir sukurti įtaigojan- 
čią ir dinamišką pasaulėžiūrą — gyvenimo filosofiją. Dabartinio 
moralinio ir dvasinio nuosmukio resultatai patys kalba už save: 
daugiau negu pusė visų nusikaltimų JAV yra jaunimo padaromi.

Etinės ir moralinės vertybės, remiamos religinių įsitikinimų 
ir idealų, jei jos yra tinkamai pristatomos vaikystėje ir sustiprina
mos jaunystės metu, pakreipia bręstantį asmenį į tinkamų gyve
nimo formų atradimą. Todėl yra reikalingas gausus humanistinių 
vertybių liudijimas, o ne jų neigimas. Laikas pripažinti, kad tik 
aukštos vertybės kuria autentišką žmogiškumą, be kurio įvairios 
blogybės įsiskverbia į žmogaus vidų ir veržiasi į vis naujus išorinio 
pasireiškimo būdus.

Moralinio ir dvasinio renesanso galimybės glūdi kiekvienoje 
naujoje kartoje, jai atsakant į egzistencijos ir žmogaus esmės ke
liamus klausimus, nes žmogus šv. Augustino mintimi — ąuaestio 
mihi factus sum — aš pats sau pasidariau mįslė. Tik prasmingiems 
klausimams iškylant, galima tikėtis surasti ir teisingus atsakymus. 
Teisingi atsakymai glūdi tose vertybėse, dėl kurių milijonai žmonių 
paaukojo savo gyvybes, kurios neleidžia nei Kudirkai nei Solženi- 
cinui nutilti. Tik aukštųjų vertybių siekiant, gyvenimas pilnėja 
vertingais uždaviniais ir prasme.

Justinas Pikūnas
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Summary
Young children show a natural openness to esthetic, ethical, and 

spiritual values, but many parents do little to enhance sound founda
tions for these or other humanistic values. As a rule, American public 
schools ignore values and stress the teaching of facts and skills, while 
the mass media provides powerful stimuli to aggression, violence, and 
other forms of value perversion. As a result, there is a lack of commit
ment to moral or other high values during adolescence. Many college 
students are confused as they grope for moral principles to live by. 
In the context of intense parental and organizational efforts towards 
the preservation of ethnic heritage and national identity, a large seg
ment of Lithuanian youth diverges rather sharply from the American 
or Canadian youth — its humanistic values are more deeply engrained 
into their minds, and altruistic tendencies usually operate to a higher 
degree.

It is hypothesized that humanistic values and moral virtues if 
nurtured during the childhood years, would help much to direct the 
adolescent toward codification of sound universal values worth living 
for. The pursuit of high values would make life meaningful and help 
to supersede the rising fear of emptiness, the anxiety of not becoming 
more fully human. It is the supreme task of early adulthood to discover 
and to affirm what it means to be fully human in private and social 
life. Lastly it is a leading task of an adult to reduce entropy by realiz
ing the highest order of values they are capable of recognizing.


