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XIX a. pabaigos pažangi psichologijos ir pedagogikos mintis Lietu

formavosi bręstančios revoliucinės situacijos sąlygomis. 1 9051907 m. revoliucijos audra perėjo per Lietuvą, pagilindama ir išryškinda

ma ideologinius ir socialinius skirtumus visuomenėje. Nors revoliucija bu
vo p ralaimėta ir po jos p rasidėjo slopūs reakcijos metai, bet pažangios
minties, kaip ir nenuilstamos liaudies kovos už savo teises ir revoliucijos
iškovojimus , carizmas nebepajėgė atimti iš lietuvių liaudies. Lietuviškos
knygos buvo spausdinamos lotyniškais rašmenimis. Pradžios mokyklose
pradėta dėstyti lietuvių kalb ą, lietuviai mokytojai galėjo likti dirbti Lie
tuvoje, pasirodė daugiau lietuviškų laikraščių ir knygų, sustiprėjo kultū
rinis gyvenimas, daugiau jaunimo pradėjo mokytis. Pagyvėjo ir pedago
ginė mintis Lietuvoje, o d rauge su ja mokytojai ėmė domėtis psichologijos
klausimais:
Kad mokytojus domino psichologijos klausimai, matyti iš to, jog
191 0 m. Vilniuje p er visuotinį Lietuvių mokslo draugijos susirinkimą b uvo
suruošti trumpi p edagoginės psfchologijos kursai, kuriuos išklausė 20 mo
kytojų . Paskaitas skaitė iš Peterb urgo atvykęs I. Evergetovas. Per paskai
tas buvo pademonstruota aparatūra atminčiai, suvokimui, mąstymo grei
čiui ir kitiems procesams tirti. Paskaitomis ir p ratybomis mokytojai buvo
patenkinti1. Be to, ir pačiuose Lietuvių mokslo draugijos susirinkimuose
Vilniuje buvo skaitomi referatai pedagogikos ir psichologijos klausimais.
Draugijos susirinkimuose p erskaityti tokie pranešimaf: 1 9 1 1 m. „Lau
rynas lvinskis kaipo lietuvių mokyklos pionierius", „Tyrinėjimas pedago
gikos srityje, p ritaikant prie Lietuvos", 1 9 13 m . visuotiniame susirinkime
J. Steponavičius skaitė pranešimą „Eksperimentalės psichologijos santy
kiai su eksperimentalia pedagogika". Jį oponavo R. Bytautas ir Z. Zemai
tis2. Draugijos susirinkimuose iš viso buvo perskaityta 18 pranešimų p e
dagogikos ir psichologijos klausimais3•
Po 1 905 m. i lietuvių ka_lbą buvo išversta nemaža veikalų, kuriuose
daugiau ar mažiau buvo paliesti ir pedagogikos bei psichologijos klau
simai. 1 906 m. bibliografas S. Baltramaitis išvertė I. Kanto „Apie auklė
jimą", bet veikalas liko rankraštyje4, todėl betarpiško poveikio lietuviškai
1 „Aušrinė", 1910, Nr. 7, 8.
2 „Lietuvių tauta", kn. 11, d. l. 1911, p. 142; kn. 11, d. 3, 1 913, p. 453.
3 Ten pat, kn. IV, sąs. III, 1932, p. 371.
� WU M okslinės bibl io tekos Rankraščių skyrius, sign. D 542.
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skaitančiai visuomenei negalėjo turėti. Su kantizmu pedagogai susipažino
kitais keliais - per rusų, lenkų ir vokiečių literatūrą. Kad kai kurios Kanto
mintys auklėjimo klausimais rado atgarsį ir lietuvių spaudoje, matyti iš
straipsnių, kurie buvo paskelbti mokytojams skirtoje periodinėje spaudoje.
Antai K. Skabeika ne kartą, kaip ir Kantas, pabrėžė, kad auklėjimas yra
menas, kuris tobulėja per amžius5. Zymiai vėliau, minint l. Kanto 200 me
tų gimimo sukaktį, V. Lazersonas žurnale „Mokykla ir gyvenimas" iš
spausdino straipsnį „Kanto mintys ir patarimai auklėjimo klausimais",
kuriame išdėstė pagrindinius l. Kanto pedagogikos principus. Straipsnis
buvo išleistas ir atskira knygele6.
XX a. pradžioje buvo verčiama ir specialių pedagoginio bei psicho
loginio turinio veikalų. 1913 m. pasirodė iš lenkų kalbos versta knyga
„Auklėjimo pamatai"7, kurioje duota įvairių psichinių procestĮ (pojūčių,
suvokimo, atminties, vaizduotės, mąstymo ir kt.) analizė, tačiau atskirų
dalykų dėstymo metodika mažai grindžiama psichologija. Veikalas religi
nes krypties. Tuo metu buvo išversti ir kai kurie F. Fersterio veikalai.
S. Baltramaitis išvertė A. Segno „Atminties paslaptys", kur įsimini
mo procesai aiškinami nervinių ryšių susidarymu. Priešingai mechanisti
nėms pažiūroms, jog kiekvienas įsimenamas įspūdis turi atskirą nervinę
ląstelę, čia buvo dėstoma, kad išoriniai dirgikliai sukelia smegenyse „ju
dėjimus", kurie susijungia į ištisus „paveikslus" . Svarbų vaidmenį atmin
ties procesuose atlieka įsimenamosios, arba atgaminamosios, medžiagos
supratimas. Visa atminties „paslaptis" yra ne kas kita, kaip atminties
procesų susiejimas su mąstymo procesais. šis vertimas liko rankraštyje8.
Jame buvo dėstomos tuo metu pažangios psichologinės pažiūros apie at
minties procesus.
Straipsnyje bus nagrinėjami tiktai tie mokytojams skirtos periodinės
lietuvių spaudos straipsniai, kurie sukėlė gyvesnes diskusijas ar kuriuo
nors kitu atžvilgiu buvo tam metui reikšmingi. Periodinė spauda naudo
jama tik kaip šaltinis, rodantis, kas tais laikais domino mokytojus.
Pedagoginėje spaudoje buvo svarstomi vaiko psichologijos klausimai, dis
kutuojant aktualiomis pedagogikos problemomis, dažnai remiamasi peda
goginės psichologijos medžiaga. Taigi to meto pedagoginės minties nagri
nėjimas padeda pažinti, kaip Lietuvos mokytojai buvo įsisavinę vaiko ir
pedagoginės psichologijos pagrindus.
Iš pradžių prie „Lietuvos ūkininko" ( 1909-1911), vėliau prie „Lie
tuvos žinių" (1912-1913) buvo leidžiamas mokytojams skirtas mėnesi
nis priedas „Mokykla". Cia randame originalių ir verstinių psichologinio
turinio straipsnių, iš kurių matyti, kad autoriai buvo gerai susipažinę su
to meto rusų ir užsienio literatūroje nagrinėjamais vaiko ir pedagoginės
psichologijos klausimais ir kėlė aktualias problemas. Klerikalai pedago
gikos ir psichologijos klausimais iš pradžių rašė daugiausia „Draugijoje",
o vėliau ėmė prie jos leisti mokytojams skirtą priedą „Mokytojas", kuris
ėjo tik vienerius 1914 metus.
Iš žymesnių autorių, rašiusių spaudoje pedagogikos ir psichologijos
klausimais, galima paminėti A. Busilą, A. Jakučioni, K. Skabeiką ir kai
kuriuos kitus, kurie rašė ir vėliau. Atskirai reikia paminėti mokytoją
s Plg. „Mokykla", 1910, Nr. 2, 6. Kantas apie auklėjimą yra rašęs: „Die Erziehung
ist eine J(unst, deren Ausiibung durch viele Generat ionen vervo llkommnet werden muss"
(l. K a nt, Dber Piidagogik, herausg. von Th. Vogt, 3-te Aufl., Langesalza, 1901 , p. 73).
6 V l. L a z e r s o n a s, Kanto mintys ir patarimai auklėjimo klausimais, Kau
nas, 1924.
1 Auklėjimo pamatai, Kaunas, 1913.
8 P aslaptis pometies, Nauies mokslas, Ištirimas A. Viktoro Segno, Lietu viškai iš
vertė Ziemkentis, MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto rankraštynas, sign. In R-264.
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V. Storostą (Vydūną) , kuris daug rašė tais klausimais 'savo leidžiamuose
.žurnaluose „šaltinis", „Jaunimas" (1910-1914) ir kitur.
Mokytojams skirtoje periodinėje spaudoje nerandame vieningos psi
chologinės ar pedagoginės koncepcijos, joje randame ir pažangių idėjų,
ir atsilikusių, reakcinių pažiūrų. štai „Mokykloje" greta pažangios psi
chologinės minti es, kad vaiko psichinė raida vyksta pagal savo dėsnius,
buvo nepagrįstai išvesta mintis, kad ji vykstanti spontaniškai. Iš čia iš
plaukė ir atitinkamos pedagoginės išvados, būdingos liberalinės buržua
zijos „laisvojo auklėjimo" idėjoms. Net A. Dambrausko redaguojamame
ir leidžiamame „Draugijos" priede „Mokytojas" 1914 m. per kelis nume
rius buvo išspausdintas mokytojo A. Busilo straipsnis „Pedagogija ir psi
,chologija", prieštaraujantis ortodoksinei idealistinei koncepcijai psichikos
klausimu. Psichikos esmė čia buvo stengiamasi apeiti, nukrypstant nuo
tomizmo į kantizmą. A. Busilas rašė, kad mokslo objektu gali būti tik tai,
ką gaiima stebėti. Stebėti esą galima „vidaus potyrius" (t. y. patyrimą) ,
todėl sielos esmės klausimai iš psichologijos buvo šalinami, kaip nepri
einami patyrimui pažinti, psichologijai paliekama tik psichinio gyvenimo
faktai, kuriuos suteikiąs patyrimas. Nors toks apibrėžimas susiaurina psi
chologijos ribas, bet jis, A. Busilo manymu, „sujungia vienan darban
įvairių pažiūrų žmones"9•
Tokios pozicijos moksle, kai vengiama atsakyti į pagrindinius filo
sofinius klausimus, o bandoma juos apeiti ir rasti kompromisą tarp įvai
rių prieštaraujančių krypčių, iš esmės yra idealistinės10• Mėgindamas su
sisteminti psichinius reiškinius, psichologas neišvengiamai vienaip ar ki
taip, atvirai ar taikstydamasis turi atsakyti į psichikos esmės klausimus.
Specialaus mokslo atstovas turi laikytis vienokių ar kitokių metodologi
nių prielaidų, jis turi tapti filosofu. O „filosofo neutralumas šiuo klausimu
jau yra liokajiškumas fideizmui"11• Tik taip galima paaiškinti, kodėl
A. Dambrauskas, kovingiausias klerikalinės spaudos atstovas, įdėjo mi
nėtąjį A. Busilo straipsnį, kuriame rimtai svarstomi bendrieji psichologi
jos klausimai, kuriame nėra kitiems „Draugijos" straipsniams būdingo
dogmatizmo. A. Busilas šiame straipsnyje nepropagavo psichikos substan
cialumo ir jos kilmės iš dvasinio prado. Liberalinės buržuazijos žurnale
„Mokykla" nebuvo svarstomi pagrindiniai filosofijos klausimai, neišven
giamai liečiantys ir psichikos esmę. Tai buvo daroma kituose laikraščiuose
ir žurnaluose. „Mokykla" laikėsi empiristinių pozicijų, tik netiesioginiu
būdu kovodama su metafiziniu idealizmu.
Kadangi mokytojams skirtų laikraščių buvo maža, jų tiražai nedideli
fr nedaug bendradarbių, tai medžiagos psichologijos klausimais juose pa
skelbta nedaug, straipsniai dažniausiai trumpučiai. Bet ir iš jų matyti,
kiek Lietuvos mokytojai žinojo apie to meto pedagogikos ir psichologijos
problemas ir kaip jas sprendė. Dažnai tuose straipsniuose problemos buvo
tik keliamos, siūloma jas svarstyti ir diskutuoti, o atsakymai į keliamųs
klausimus mažai teargumentuojami, nedaug duodama faktinės medžiagos.
„Mokytojas", 191 4, p. 100.
Daugeliui buržuazinės psichologijos atstovų tokios pažiūros ir dabar nesvetimos.
5tai vokiečių psichologas G. E. Miuleris rašė, kad nėra vienos nuomonės, kuri pažiūra
(materialistinė ar idealistinė) sielos esmės klausimu yra teisinga, todėl esą „psichologi
joje nuo ano klausimo visiškai atsisakyta, ir šis mokslas apibrėžiamas ne kaip mokslas
apie sielą, o kaip mokslas apie sąmonės reiškini_us" (G. E. M il 11 e r, Abriss der Psycho
logie, Gottingen, 1 924, p. l). Prancūzų psichologas P. Giuljomas teigė, kad negalima
apibrėžti psichologijos kaip mokslo apie sielą, nes tektų spręsti „metafizines" ( filosofi
nes) problemas, tektų atsakyti į klausimus, kas yra siela, materiali ji ar nemateriali ir kt.
(P. G u i 11 a u m e, P odręcznik psychologii, Warszawa, 1 958, p. 3) .
11
V. l. L e n i n a s, Raštai, t. 14, Vilnius, 1952, p. 323.
9
10
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Mokytojų susidomėjimas tuo metu vaiko ir pedagoginės psichologijos
klausimais buvo sužadintas naujų pedagoginių idėjų, kurios sklido su pe
dagogikos klasikų raštais ir pažangiomis filosofinėmis pažiūromis. Buvo
remiamasi K. Ušinskiu, kad pedagogika pirmiausia turi žmogų visais at
žvilgiais pažinti, jeigu nor.i jį visapusiškai išlavii:tti. Lokas, Ruso, Herbar
tas, Džemsas ir kiti senosios ir naujosios pedagogikos ir psichologijos
atstovai kėlė vaiko psichikos pažinimo reikšmę mokytojo praktiniam dar
bui. Domėjimasis vaiko psichologija buvo visiškai suprantamas, nes ca
rinės Rusijos mokytojų seminarijose ji nebuvo dėstoma.
Trūkstamoms žinioms papildyti svarbus šaltinis mokytojams buvo
atskiri veikalai ir pedagoginiai žurnalai rusų kalba, kuriuose buvo daug
rašoma vaiko ir pedagoginės psichol ogijos klausimais. Bet mokytojams
kildavo klausimų, į kuriuos atsakymo spaudoje nerasdavo. Specialių moks
lo įstaigų, kuriose būtų tiriami vaikai mokytojams rūpimais požiūriais,
Lietuvoje nebuvo. Mokytojams patiems teko galvoti apie savarankiškus
psichologinius tyrimus.
Pedagoginėje spaudoje randame pirmuosius stebėjimo, anketos ir ra
šinių analizės metodais atliktus psichologinius tyrimus, kilusius iš prakti
nio darbo mokykloje ir skirtus jam tobulinti. Kai kurie tyrimų rezultatai
buvo paskelbti,• kiti liko nežinomi. Nors tyrinėjimų buvo nedaug, bet jie
rodo, kad buvo mokytojų, kūrybiškai žiūrėjusių į pedagoginį darbą, ieško
jusių būdų, kaip geriau pažinti vaiko psichiką ne tik iš knygų, bet ir pa·
naudojant mokslinio tyrimo metodus.
Daugiausia buvo rašoma tokiais pedagogikos ir psichologijos klau
simais, kurie susiję su pasaulėžiūros problemomis. Viena tokių problemų
buvo vaiko psichikos vystymosi, pagrindinių vystymosi jėgų pažinimo
problema.
Vaiko psichikos vystymosi problema. šią problemą jau gvildeno
XIX a. pabaigos Lietuvos evoliucionistai. Tačiau ir XX a. pradžioje jai
skiriama nemaža dėmesio. Evoliucionizmą, derindamas su vitalizmu, pro
pagavo Vydūnas, todėl jo raštuose gausu samprotavimų apie psichikos
vystymąsi. Sis klausimas jam buvo artimas ir kaip mokytojui. Vydūnas
buvo idealistas, tačiau yra pareiškęs ir dialektinių teiginių12• Jo pažiū
rose į vaiko psichikos vystymąsi irgi randama įvairių prieštaravimų.
Nagrinėdamas vaiko psichikos vystymosi klausimus, Vydūnas iškėlė
svarbų teiginį, kad vystymasis neša tam tikras naujo gyvenimo etapo
apraiškas. Kūdikystės pabaiga, perėjimas "į jaunystę pasižymi tuo, kad
žmogus įgyja patyrimo, pergyvena įvairių jausmų, minčių ir t. t. Jo veiks
mai, anot Vydūno, nėra tik gamtos keliamų, iš kūno poreikių išplaukian
čių siekimų tenkinimas, bet jie atliekami jausmų, geismų ir minčių įta
koje13. Taigi, kas buvo svarbu kūdikiui, nebe svarbu suaugusiam.
Antras svarbus Vydūno teiginys, kad visa, kas vienaip ar kitaip
žmogų ·veikia, kas sukelia pojūčių, minčių arba teikia kitokių įspūdžių.
·
palieka sąmonėje sava pėdsakus, dėl to kiekvienas žmogus „savyje neša
visuomet savo gyvenimo historią"14• Si teisinga mintis padeda suprasti
ir išsiaiškinti žmogaus asmenybės formavimosi procesą ir jos apraiškas
konkrečioje veikloje. Zinodami asmenybės nueitą gyvenimo kelią, galime
suprasti, kodėl tuos pačius išorinius poveikįus atskiri žmonės skirting-ai
pergyvena, kodėl jiems sukelia skirtingas reakcijas ir pan. Ne kas kita.
o „asmenybės istorija" atspindi tas vidines sąlygas, per kurias lūžta nau12 J.
M a e e v i č i u s, Iš visuomeninės ir filosofinės minties istorijos Liet uvoje
„Komunistas", 1961, Nr. 7, p. 58.
13 „Jaunimas", 191 2 m. liepos mėn.
t4 V y d ū n a s, Tau tos gyvata, Tilžė, 1920, p. 35.
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ji poveikiai. šios mintys ypač naudingos auklėjimui, nes jos verčia peda·
gogą atsižvelgti į auklėtinio individualybę ir skatina ieškoti priemonių,
kurios toliau padėtų formuoti vaiko asmenybę.
Vydūnas pasisakė prieš tuo metu skleistas pažiūras, kad visos žmo
gaus iizinės ir moralinės savybės yra paveldimos iš tėvų ir protėvių per
karttĮ kartas, nes tokios pažiūros yra ir neteisingos, ir žalingos. Jos. už
kerta žmogui norą stengtis taisyti savo sveikatą ir kilti morališkai. Tokio
fatalizmo Vydūnas nepripažįsta. Anot jo, „mes galime kiekvienas nors
ir silpną savo sveikatą ir dorą tvirtinti"15.
Vydūnas pasisakė ir prieš fatališką socialinės aplinkos įtaką žmo
gaus sugebėjimų išsivystymui. „N ei skurdas, nei turtas negali didinti ar
mažinti protą. Yra daug protingų ir išmintingų žmonių buvę, kurie gy
veno net badėdami, o yra daug tikrai kvailų žmonių karalių rūmuose"16,
rašė Vydūnas. Apie žmogaus gabumus, talentingumą, anot jo, negalima
spręsti iš p o l i n k i o kuriai nors sričiai, nes jis dar neužtikrina pasi
sekimo ateityje. Tam dar reikia daug jėgų, stiprios valios: Tačiau šių
teisingų pažiūrų Vydūnas nesilaiko nuosekliai. Nors jis nekalba apie vai
ko sugebėjimų savaiminį „išsiskleidimą", tačiau sugebėjimų pradus laiko
įgimtais, kurie neišsivysto, bet a k t u a l i z u o j a s i žmogaus psichiko
je, esant tam tikroms sąlygoms.
Taigi Vydūnas pripažįsta išorinių sąlygų įtaką organizmo sugebėji
mų išsivystymui, bet neieško ir neranda vidinių. prieštaravimų pačiame
sugebėjimų vystymosi procese, būtent, kad kalbamo tarpo sugeb ėjimų iš
sivystymas nebegali patenkinti naujai atsiradusių organizmo poreikių, ap
spręstų tų pačių sugebėjimų išsivystymo lygio.
Lyg prieštaraudamas pats sau, kai kuriuose savo veikaluose Vydū
nas, kaip ir daugelis kitų to meto publicistų, pripažįsta įgimtas moralines
idėjas. Jis rašė, kad vaikų psichinės ir moralinės savybės yra gautos iš
tėvų per kraują. Amoralus tėvų gyvenimas ir iš to kylančios jų elgesio
ydos perduodamos vaikams, jos veikiančios .net fizinį vaikų vystymąsi17•
Tėvų mintys taip veikiančios vaikų smegenis, kad vaikai vargu ar bega
lėsią jas nugalėti. Vydūnas matė šių savo teiginių neteisingumą ir čia
pat bandė atsakyti, kokiu būdu vis dėlto vaikai gali skirtis nuo tėvų, kaip
gali progresuoti žmogaus asmenybės formavimasis (Vydūnas į žmonijos
vystymąsi žiūrėjo kaip į nuolatinį tobulėjimą) . l(ur reiškiasi vien pri
gimtis, kūnas, ten nėra ir negali būti didelio skirtumo tarp tėvų ir vaikų,
jis išryškėjąs tik geismų ir minčių pasaulyje. Mat, geismams tikslą iš
keliančios gyvenimo aplinkybės. Todėl šiais siekiamaisiais tikslais vaikai
jau gali skirtis nuo tėvųts.
Vydūno samprotavimai apie geismų ir norų pirmavimą, palyginus su
įsisąmonintais gyvenim9 tikslais, galima taikyti patologiškoms asmeny
bėms, negalinčioms kontroliuoti požievio impulsų. Normaliu atveju antroji
signalinė sistema kontroliuoja pirmosios signalinės sistemos ir požievio
veiklą. Zmogaus minčių pasaulis, jo moraliniai įsitikinimai, kurie valdo
poelgius ir yra auklėjimo produktas, pajungia sau įvairius potraukius ir
geismus.
Idealistinė psichologija taip supainiojo klausimą, kas žmogaus pri
gimtyje yra biologiška bei sociologiška ir koks šių dviejų pradmenų san
tykis žmogaus psichinėje raidoje, kad nelengva buvo susigaudyti peda
gogams, kurie savo praktine veikla kaip tik stengėsi veikti j aunąją kar
tą, j ą mokydami ir auklėdami pagal savo įsivaizduojamą idealą.
15 „Jaunimas", 1914 m. balandžio mėn.
16
„J aunimas", 1914 m. sausio mėn.
17 V y dū n a s, Gimdymo slėpiniai, Tilžė, 1909, p. 73.
18 Ten pat, p. 81.
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A. Jakučionis straipsnyje „Prigimti palinkimai ir jų vertė auklėji
me"19 aiškino, kad vaiko poelgiams didelės reikšmės turi palinkimai, ku
rių esama dvejopų - įgimtų ir įgytų. Pirmieji esą pastovesni, perduodami
paveldėjimu, o antrieji greičiau pranykstą. Pirmieji turį didesnę galią,
nes jie kurią žmogaus būdą. Straipsnyje aiškinama, kad iš kartos į kartą
perduodami geri ir blogi polinkiai, pvz., polinkis mokytis, daryti gera ar
timui, darbštumas ir kt.
Vargu ar reikia įrodinėti, kad moralines žmogaus savybes laikyti
įgimtomis yra klaidinga, metafizinė pažiūra. Praktiškai joks mokytojas
nesilaiko pažiūros, kad vaiko poelgiai nulemti jo įgimtų pradmenų.
A. Jakučionio nuomone, žmogus, atlikdamas kokius nors veiksmus,
ilgainiui prie jų pripranta, jie nebereikalauja didelio jėgų įtempimo ir
dėmesio, pereina į įprotį, kuris atliekamas nesąmoningai, be žmogaus
noro. Juo dažniau žmogus daro kokį blogą darbą, tuo labiau į jį pa
linksta. Nor;as nusižengti pamažu pereina į įprotį. O įpratimas - antras
prigimimas. Įsigytas palinkimas pereinąs į vaikus.
Iš žinomų faktų, jog žmogus gali įsigyti gerų ir blogų įpročių, nega
lima daryti išvados, kad patys įpročiai „pereina į vaikus", kad jie yra
paveldimi. Įpročiai yra laikinųjų nervinių ryšių įsitvirtinusios sistemos,
bet jos nepereina į kitą kartą, nes už įpročio yra visuomeniniame žmo
gaus gyvenime atsiradęs, gyvenimo sąlygų apspręstas poreikis. Visuome
ninio pobūdžio poreikiai yra dinamiški, kinta drauge su visuomenės
gyvenimo, žmonių bendravimo būdu, papročiais, įvairiomis gyvenimo ap
linkybėmis ir sąlygomis, todėl jie negali virsti iš kartos į kartą pavel
dimomis elgesio formomis. Posakis įpratimas - antras prigimimas yra
tik vaizdus palyginimas, kuriuo nurodomas įpročio stereotipiškumas, san
tykinis pastovumas, bet ne tai, kad jis įgimtas. Moralinių įpročių pavel
dėjimo pažiūrai atsirasti padėjo mechaniškas biologijos dėsnių perkėlimas
į psichologinių ir sociologinių reiškinių sritį. V. Leninas nurodė, kad
„aplamai biologinių sąvokų perkėlimas į visuomeninių mokslų sritį yra
frazė. Ar toks perkėlimas daromas „gerais" tikslais, ar siekiant patvir
tinti klaidingas sociologines išvadas, dėl to frazė nenustoja buvusi
fraze"20•
V. Kietis straipsnyje „Vaikų būdo ydos"21, kaip ir Vydūnas, ydas sie
ja su fizinėmis apraiškomis: girtuoklio vaikai linkę į girtuoklystę, pami
šėlių - į pamišimą, narsiųjų - į narsumą ir pan. Kad kai kurios fizi
nės ypatybės yra tam tikru mastu įgimtos, su tuo reikia sutikti, bet nega
lima sutikti su tuo, kad ir charakterio bruožai (pvz., narsumas) yra
įgimti. 2mogaus sąmonės turinys ir jo individualūs psichologiniai bruo
žai, išreiškiantieji jo santykį su darbu, su kitais žmonėmis, su pačiu
savim, yra ugdymo rezultatas, žmogaus nueito gyvenimo kelio padarinys.
Tačiau V. Kietis straipsnyje mėgina parodyti s a n t y k į tarp įgim
tų ir įgytų savybių. Tai nauja problema, kuri kitų autorių nebuvo keliama.
V. Kiečio manymu, įgytosios būdo ypatybės vystosi drauge su įgim
tomis: jei jos vystosi dermėje - žmogaus būdas yra lygus, o jei skiria
si - tuomet matome žmoguje lyg dvi prigimtis, žmogaus būdas yra
nelygus. V. Kietis daro išvadą. kad reikia pažinti vaiko būdo ypatybes, ži
noti, kurios įgytos ir kurios įgimtos, išaiškinti tų ypatybių atsiradimo
priežastis, kad būtų galima rasti geresnį kelią joms pakeisti.
Svarstydami vaikų žaidimo klausimą, nors tebesilaikė spontaniško
vaiko vystymosi pažiūros, bet kai kurie autoriai jau priversti pripažinti,
kad vaikų žaidimuose atsispindi suaugusiųjų gyvenimas ir įvairūs jų įvy19

„Mokykla", 1909, Nr. 2.

20 V. l. Len i n a s, Raštai,
21 , , Mokykla", 1909, Nr. 3.
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t. 14, Vilnius, 1952, p. 309.

kiai, kad vaikai žaisdami pamėgdžioja suauguslŲJŲ darbą22• Teisingai pa
stebima, jog tol, kol gyvenime vyraus prievarta ir eksploatacija, jokios
mokyklos neįstengs nieko gero padaryti, nes skriaudos ir žiaurumai ras
atspindį vaiko žaidimuose.
Vadinasi, straipsnyje išdėstyta priešinga spontaniškam vaiko brendi
mųi pažiūra, teigianti, kad vaiko psichinių savybių raidai turi įtakos vi
suomenė, kurioje jis gyvena, kuri jį auklėja įvairiapusiškais santykiais.
SYarbu ne tik, kaip vaiką auklėja tėvai ir mokytojai, bet ir kokio elgesio
iš jo reikalauja visuomeninio gyvenimo būdas.
Ne visai teisingos pažiūros yra ir J. Sirvydo (Aitvaro). Tačiau savo
knygoje „Rytojun bežiūrint" (1913) jis iškėlė svarbią mintį, kad ugdy
mas turi būti aktyvus veiksnys, formuojant vaiko psichiką, kad jis atlieka
lemiamą vaidmenį, vystant asmenybę.
J. Sirvydas, remdamasis kai kuriais rusų pedagogikos šaltiniais, ra
šė, kad vaikai iš prigimties yra linkę į dailę, kad jų protas visą laiką
ieško reginių, kurie jo „estetiniu supratiman bei nujautiman pratartų ir
snūduriuojančias dvasines jėgas jame sužadintų ( . . . ). Laukti, kol vaikas
pats rūpinsis patenkinti snūduriuojančias jėgas, kol jis pats stengsis at
siliepti į turtingo savo vidujinio pasaulio pareikalavimus, visviena kaip
nieko nedaryti, kaip jo teis,oti reikalavimai trukdyti"23•
A. Busilas jau minėtame straipsnyje „Pedagogija ir psichologija"
irgi r€iškė panašias mintis. Jis teigė, kad gyvulys gimsta su instinktais
ir jų užtenka gyvenime, o žmogus gimsta fiziškai ir protiškai neišlavėjęs,
,;atsinešdamas su savim vien tik užuomazgas, vien tik medžiagą, reika
lingą daugeliui pastangų toliau išvystyti"24. Zmogus tik palengva išla
vėja, mankštindamas savo „įgimtus dvasios privalumus" ir dabartinį savo
psichinį būvį pasiekia tik suaugusiųjų, išmintingesnių už vaiką, glo
bojamas ir lavinamas25• Vaiko ugdymas, naujų žinių perteikimas, įgū
džių ir įpročių sudarymas įmanomas dėl to, kad visi gyvenimo poveikiai,
visoks „gyvenimo pūstelėjimas" turi įtakos psichikos raidai.
„Mokykloje" yra ir nuosaikesnių pažiūrų į vaiko psichikos vystymąsi.
Jos formavosi pažangių rusų mokslininkų, ypač Lesgafto, įtakoje26.
Lesgaftas mokė, kad vaikas ne viską iš tėvų paveldi. Nėra blogų vaikų,
o yra tiktai vaikai, ištvirkinti auklėjimo ir aplinkybių. Sąmoningas auklė
jimas gali labai pakeisti vaiko asmenybę. Tėvai vaikams perduoda tik
tai, kas susiję su temperamentu, t. y. vaiko jėgų laipsnį, jo mąstymo ir
Yeikimo greitį. Norint auklėti, reikia gerai pažinti vaiko sielą. Todėl mo
kytojai elgiasi nesąžiningai, jeigu to nedaro.
Taigi apie vaiko psichinę prigimtį XX a. pradžios pedagoginėje spau
doje buvo reiškiama gana įvairių ir prieštaringų nuomonių. Vieni laikėsi
spontaniško vaiko psichikos vystymosi teorijos, iš kurios išplaukė . ir lais
Yojo auklėjimo idėjos, menkindami mokytojo vaidmenį vaiko lavėjimo pro
cesui, kiti, pripažindami tam tikras įgimtas užuomazgas, vis dėlto teigė,
kad vaiko psichinės pajėgos ir sugebėjimai gali tik tada pilnai išsivys
tyti, jeigu tam vystymuisi vadovaus suaugusieji, jeigu vaikas perims vi
suomenės įgytą patyrimą.
Mokymo ir auklėjimo problemų svarstymas. Lietuvos mokytojai daž
niausiai buvo baigę rusiškas mokytojų seminarijas (Veiverių, Panevėžio
ir kt.) , todėl jų darbui ir pedagoginėms pažiūroms turėjo įtakos mokytojų
22 Z aidimai kūdikio gyvenime, „Mokykla", 1912, Nr. !.
23 A it v a r a s , Rytojun bežiū ri n t, Chicag o, 1913, p. 1 5 1 -1 52.
24 „Mokytojas", 1 91 4, p. 36.
25 Ten pat.
25 Lesga fto psichologinės pažiūros trumpai išdėstytos žurnale
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seminanJOJe gautas parengimas ir rusų pedagoginė literatūra. K. Ušins
kio, A. Gerceno, P. Lesgafto ir kitų filosofinės bei pedagoginės pažiūros,
išreiškusios dažnai ir pažangias visuomenines mintis, spartus rusų ekspe
rimentinės vaiko ir pedagoginės psichologijos augimas neliko be atgarsio
ir Lietuvoje.
Lietuvos mokytojus domino ir pažangiųjų rusų mokytojų nauji peda
goginiai bandymai, kuriems nemaža vietos buvo skiriama žurnale „Svo
bodnoje vospitanije". Pažangieji Lietuvos mokytojai jį prenumeravo27, be
to, „Mokykloje" dažnai būdavo išverstų to žurnalo straipsnių. žurnale
„Svobodnoje vospitanije" bendradarbiavo K. Vencelis, S. šackis ir kiti pe
dagogai novatoriai, buvo spausdinami N. Krupskajos straipsniai, kuriuose
nurodomi nauji keliai šeimos ir visuomenės auklėjimui. Mokytojai svajojo
apie tokius pedagoginius bandymus, kokius aprašė S. šackis savo veikale
„Vaikai - ateities darbininkai"28• Kolonijoje, įsteigtoje kaime, vaikai buvo
mokomi agronomijos pagrindų, dirbti dirbtuvėse ir žemės ūkyje. Į ją pri
imdavo beturčius vaikus ir ugdė jų savarankiškumą, kolektyviškumą, dar
bo pamėgimą, mokė dirbti. Mokytojai buvo artimi mokinių draugai. Pažan
gi tais laikais S. šackio bandymų kryptis daugeliui Lietuvos mokytojų
buvo artima ir suprantama.
šių visų pedagoginių idėjų dvasia buvo priešinga toms mintims, ku
rios buvo skelbiamos klerikalinėje spaudoje, ·laikantis bažnytinių dogmų.
Mokytojų praktikų minčių ir jausmų neatitiko mokymas, kad visi vaikai
„iš pirmųjų tėvų" yra paveldėję „nuodėmę ir bausmę". Krikščionybė savo
tikslu laikė išauklėti vaiką klusnų bažnyčiai ir valstybei, išmokyti jį
„džiaugtis tuo, ką turi". Vaikas turįs laisvą valią, bet jį greitai apsėdanti
ir imanti valdyti piktoji dvasia, kuri, esą, stengiasi supančioti valią. „Taigi
ta vaiko valia, jei iš anksto nebus palenkta prie jūsų (tėvų.-A.G.) valios,
nebu5 nulaužta visai,- nuves jį į prapultį",- rašė kunigas A. Skinderis
tėvams skirtoje knygelėje29. Auklėjimui siūlomas žiaurus rigorizmas, kuris
remiamas neva vaiko psichikos ypatumais ir šventraščio pamokymais. Sis
klerikalinės pedagogikos atsilikimas atsispindėjo ir klerikalų paruoštuose
vadovėliuose (elementoriuose ir paabėcėliniuose skaitiniuose) .
Suprantamas dalykas, kad daugelis mokytojų, auklėtų rigorizmo dva
sia, atsikratę jos, linko į vadinamąjį laisvąjį auklėjimą. Dėl to spaudoje
nemaža vietos buvo skiriama buržuazinės pedagogikos klasikų J. A. Ko
menskio, ž. Z. Ruso, J. H. Pestalocio ir kitų mintims populiarinti, atren
kant iš jų tai, kas buvo galima kokiu nors būdu susieti su laisvojo auklė
jimo idėjomis. Iš tokių minčių buvo J. A. Komenskio principas, mokant
vaikus sekti gamtą (naturam sequi).
Kad, vaiką mokant ir auklėjant, reikia sekti gamtą, nenuilstamai ska
tino K. Skabeika. 1909 m. jis rašė, kad „nuo A. Komenskio laikų siekiama
mokinio galvą ne tiek pripildinėti įvairių žinių (visko po truputį) , kiek
�katinti smalsumą, norą pažinti aplinkinį pasaulį ( . . . ). Suderinti jo sielos
pajėgas su gamta ir pažadinti prie .meilės, tiesos ir gėrio"30• Jis reikalavo
harmoningai išlavinti vaiko protą, valią ir jausmus, pasisakė prieš viena
šališką intelektinį lavinimą.
J. A. Komenskio gamto5 atitikimo principu buvo grindžiamas reikala
vimas, kad mokyklose būtų mokoma gimtąja kalba: „čia galima priminti
J. A. Komenskio principą, kuris sako, kad mokslas tuo lengviau seksis,
jeigu jis eis ranka rankon su gamta, t. y., jeigu kalba vaikas lietuviškai,
27 Iš A. Jakučionio pasakojimų (1962

m. sausis).
S. Sackio knygą „lleTH - pa6oTHHKH 6y,nymero" ( 1909) mini K. Skabeika savo
straipsnyje „Vaikai. ir mokykla" (žr. „Mokykla", 1910, Nr. 2).
29 J. S., Gimdytojams vadovėlis arba apie auklenimą vaikų, Vilnius, 1905, p. 12.
30 „Mokykla", 1900, Nr. 12.
28
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tai ir pradėk jį mokyti l ietuviškai, o pasku i matysi, ko trūksta jo p roto
spragų papildymui"31.
Remdamiesi J. A. Komenskio mokslu, Lietuvos pedago gai padarė is
vadą, jog gamta yra įdiegusi žmogui kai kuriuos pradmenis , į kuriuos rei
kia atsižvel gti, u gdant vaikus, kad būtų iš laikyta dermė tarp žmogaus
vystymosi ir gamtos. Antra vertus, kaip gamtoje yra dermė tarp įvairių
reiškinių, taip ir vaiko psichinės pajėgos reikia ugdyti harmoningai, neiš.
krypstant iš gamtos duotojo kelio.
1912 m., minint Z. Z . .Ruso 200 metų nuo gimimo, buvo pabrėžta, kad
jo mokslo įtakoje p edagogikoje įsigalėjo natūralaus auklėjimo principas.
Apibendrinusi p edagogines .Ruso pažiūras, „Mokykla" padarė tokias išva
das: arčiau stovėti p rie vaiko prigimties, dau giau suteikti auklėjimui gy
vybės. Ugdymas , kuris derinamas su gamtos dėsniais, „Mokyklos" bendra
darbių manymu, yra artimas natūraliam auklėjimui, nes jis remiasi įgim
tomis vaiko jėgomis.
Tačiau savo laiku pažangios buržuazinės pedagogikos klasikų mintys,
atgaivintos „Mokyklos" puslapiuose, nebegalėjo padėti išspręsti u gdymo
uždavinių, kilusių skirtingomis ir sudėtingomis visuomeninių santykių są
l ygomis. J. A. Komenskio, Z. z. Ruso, J. H. Pestalocio ir kitų klasikų i dėjos,
kad ugdymas turi būti derinamas su vaiko prigimtimi, l iko gyvos peda
gogikoje ir virto visų p ripažintu reikalavimu, kad u gdymas turi atsižve!gti
į vaiko amžiaus psichiniu s ypatumus32. Tas reikalavimas pasidarė realus,
kai atsirado vaiko psichologijos mokslas. Tačiau tuo nesitenkinama. Iš
vaiko psichinės veik l os savaimingumo mėginama kelti ir u gdymo tikslai.
Vaiko p sichologijai tarsi buvo priskirtos pedagogikos normatyvinės funk
cijos. Iš čia atsirado „tikėjimas vaiku", mistinis jo prigimties garbinimas.
švedės Elen Key knyga „Vaiko amžius", pasirodžiusi baigiantis 1900 me
tams, buvo tikra vaiko p s ichinio savaimingumo apologija ir kartu neribo
tas pasitikėjimas vidinėmis psichinio brendimo jėgomis. Todėl supranta
mas „Mokykl o s" susižavėjimas E. Key pedagoginėmis mintimis , stengian
tis mokymą derinti su vaiko psichikos reikalavimais. šios krypties autorių
aiškinimu, vaiko p sichikoje yra įvairių „reikalavimų" (polinkitĮ). Norėda
mas rasti teisingą vaikų u gdymo kelią, pedagogas turi atsižvelgti į tuos
„sielos reikalavimus", „troškimus", „dvasios reikalus". Be to, buvo aiški
nama, kad vaikai turį „teisę" gyventi ir tapti laimingais. Pedagogui reikia
rūpintis ne tuo, kad vaikai p i l dytų p rievoles, pareigas, išplaukiančias iš
visuomenės reikalavimų, o duoti jiems galimybę vystytis pagal savo įg-im
tus polinkius, nes tik laisvai augdama subręsta laisva asmenybė. Kūdikis
nori būti laimingas tuojau, o ne kažkada ateityje,- taip aiškino l aisvąjį
auklėjimą E. Key33.
Veikiami laisvojo auklėjimo pedagoginių minčių ir idėjų, mokytojai
J. Palukaitis (Višakis), taip pat K. Skabeika buvo tikri spontaniško bren
dimo ir vystymosi šalininkai. 19 10 m., atsakydamas savo recenzentams,
K. Skabeika rašė: „Iš pamato pasakyčiau pasakymą: „pl ėšiame ioie (vaiko
sieloje) storą p lėšinį, ant kurio nežinia kokia sėkla kris ir koki vaisių
išduos" visai neteisingu, nes mes n i e k o n e s ė j a m e, bet tik išmintin
gu auklėjimu kultyvuojame gerąsias, pri gimties pasėtas, sėklas, ir duoda
me joms p rogą išbujoti , o stengiamės išnaikinti joje jau atsiradusius blo
guosius die gus"34.
31 „Mok ykla", 1910, Nr. l.
3 2 E . H . M e Jl h I H e K 1-1 H:, TipHHŲHII rrpnpo.ztocoo6pa3HOCTH aocn1-1TaH11si a ttcrop1rn
ne.ztarornKH. «CoaercKa5I rre.ztarornKa». 1956, .N'2 8. p. 67.
33 P l g. V i š a k i s, Mano sv ajorr ių mok ykla, „Mok yk la", 1912, Nr. 1-6.
34 K l. S k a b e i k a, V ienas-k itas žodis mano recenzentams, „Mok ykla", 1910,
Nr. 4, p. 28.
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A. Jakučionio straipsniuose irgi kartais reikalaujama „natūralaus" ug
dymo. Bet tą reikalavimą jis grindžia kitais šaltiniais. A. Jakučionis taip
pat pripažįsta, kad pedagogika turi remtis psichologija, kad reikia mokyti
taip, „kaip to reikalauja vaiko prigimimas, jų natūrališki palinkimai ir ga
bumai"35, bet vaiko „prigimimo" ypatybės, pasak jo, atsispindi pirmykščių
tautų pskhikos bruožuose. Jis rašė: „Evoliucijos teorija mums aiškiai pa
rodo, jog išsiplėtojimas, išsivystymas individuumo (atskiro asmens) yra
sutrumpintas atkartojimas plėtojimusi, vystymusi visos veislės, jog vaikas
pereina laipsnį laukinio žmogaus (o dar prieš tai, būdamas ysčiuj, laips
nį gyvulio, pusiau gyvulio, paskui vėlesnės žmonijos stovį, ir t. t.). Taigi,
vaikas gali būti lygus laukiniam žmogui ir jokiuo būdu neaukščiau žmo
gaus, stovinčio ant žemo kultūros ir civilizacijos laipsnio"36.
Keliant teisingą reikalavimą, kad reikia ugdyti mokinio savarankiš
kumą, sugebėjimą tirti, ieškoti, protauti, pačiam daryti išvadas, buvo pri
einama kraštutinumo ir sumenkinama sistemingų žinių reikšmė, ugdant
ir paruošiant vaiką gyvenimui. štai straipsnyje „Apie vaikų auklėjimą mo
kyklose" mokymas kritikuojamas už tai, kad jis remiasi tik knygomis,
kurios apkraunančios vaiko atmintį, o nelavinančios jo proto. Nurodoma,
kad ir H. Spenceris neigiąs knygines žinias: „Tos žinios, kurios yra su
rinktos smegenyse, lyginai kaip kūne taukai, turi mažą vertę; brangios tik
tos žinios, kurios pavirsta į proto spėką, kuri pastumia žmogų pirmyn, prie
manymo"37. Toks vulgarus palyginimas nieko nepasako. Lieka labai daug
neišaiškintų klausimų, kaip mokytojas turi dirbti, kad įgytosios žinios pa
skatintų vaiką „prie manymo". Ir A. Jakučionis nekritiškai prisijungė prie
tos srovės, rašydamas, kad mokykla neturi kimšti į galvą vaikams ž i n i ų,
o „tik atsakyti į klausimus, nes ji turi paskatinti vaiką toliau tyrinėti "38•
Vydūnas irgi rašė, kad mokykla neturėtų slopinti vaiko judrumo,
darbštumo, kūrybinio veiklumo, bet turėtų skatinti savarankiškumą, suda
ryti galimybes vaikui pačiam viską apgalvoti, nesekant aklai svetimos min
ties. „Geriau yra klaidžioti savo galvomis pasitikint, negu vaikščioti tikru
keliu kitam vedžiojant",---'- rašė Vydūnas39• Jis kritikavo mokymo siste
mas, kad jos nelabai stengiasi paisyti vaiko prigimties ypatumų, kad mo
kant labai apkraunama atmintis, brukama daug įvairių žinių. Vydūnas
manė, kad žmogaus pajėgumas spręsti įvairius gyvenimo klausimus ne
priklauso nuo atmintinai įsikaltų mokslo žinių. Labai svarbu, pasak jo,
visus tuos lobius sutvarkyti, suvaldyti, palenkti juos savo moraliniams
įsitikinimams siekti, nes įgytosios mokslo žinios dar neatskleidžiančios
visos asmenybės, ji pasireiškianti žmogaus žodžiuose, darbuose, veiks
muose, kuriuose atsispindi ir jo mąstymas bei gyvenimo patyrimas40•
Senosios mokyklos kritika, pagrįsta vaiko individualybės savitumo
gynimu, buvo teisinga, bet ji nepastebėjo, kad ir senojoje mokykloje, ko
kia ji bebuvo, buvo teigiamų pradų, kuriuos galima toliau plėtoti, o pa
neigti žinių reikšmę vaiko vystymuisi negalima, nes tuomet atsidurtume
formalinio lavinimo pozicijose. Kaip mokyklinės žinios išlavina vaiką, kaip
išmoko jį protauti ir savarankiškai veikti, daug priklauso nuo paties mo
kytojo ir jo darbo metodų, nes kai kurie mokytojai, dirbdami pagal tas
pačias programas, vartodami tuos pačius vadovėlius, pasiekdavo neblogt}
darbo rezultatų.
35 J u o k ų S en i s, Kokie mums dabar labiausiai reikalingi vadovėliai?, „M okykla", 1 9i0, Nr. 3, p. 43.
36 Ten pat.
37 „Mokykla", 1909, Nr. 5, p. 17.
3s „Mokykla", 1 910, Nr. 7.
39 „Jaunimas", 1 9 1 1 m. sausis.
40 „Jaunimas", 1913 m. rugsėjis.
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Radikali senosios mokyklos kritika, kuri buvo skelbiama laisvojo
auklėjimo vardu, daugelio pedagogų teoretikų ir praktikų patenkinti ne
galėjo. štai Vydūnas, nors kritikavo senąją mokyklą, kad ji neatsižvel
gia į vaiko prigimties reikalavimus, bet vis dėlto pripažino sistemingų
žinių reikšmę vaiko lavinimui. Tai išplaukė iš jo bendrųjų pažiūrų į gy
venimą. „O kas tiktai yra gyvenime, viskas pareina iš tų pačių galių.
Nieks negali 'šalintis iš erdvės, nieks padingti iš visumos. Ir niekuomet
nieks iš jos neišnyksta. Tik pereina į kitą stovį"41,- rašė Vydūnas. Nuro
dęs pagrindinius negyvosios gamtos, fizikos dėsnius, Vydūnas aiškino, kad
su tais dėsniais kovoti yra bergždžias dalykas, bet reikia jais remtis, pa
sinaudoti gyvenime, nes tuomet žmogus gali didesnius darbus atlikti.
Iš čia aišku, kad reikia mokinius supažindinti su pagrindiniais mokslo
dėsniais, su įvairių pažinimo sričių dėsniais.
J. Sirvydas, rašydamas apie Lietuvos mokyklos uždavinius, greta
auklėjimo iškėlė ir švietimo reikšmę, mokinių ir visuomenės mokslo žinių
plėtimą, mat, carinė mokykla daug dėmesio kreipė į klusnių pavaldinių
auklėjimą, bet mažai rūpinosi mokslo žiniomis, mokymo turiniu, igno
ravo gamtos mokslus, nesidomėjo mokymo metodais, jų tobulinimu.
Pedagoginėje spaudoje keliami reikalavimai, kad reikia lavinti vaiko
mąstymą, jo savarankiškumą galvoti bei veikti ir kad vaikas gautų pa
grindines mokslo žinias, buvo atgarsis ilgų ir didelių nesutarimų peda
gogikos mokslo teorijoje ir mokymo praktikoje. Prie šios senos formalinio
ir materialinio lavinimo problemos gerokai vėliau grįžo A. Busilas, mė
gindamas ją spręsti su psichologijos pagalba42• Be to, jis pirmą kartą
lietuvių literatūroje mėgino pedagogines problemas nagrinėti, remdama
sis M. Sečenovo darbais („Minties elementai"), jas grįsti nervų veiklos
dėsniais. A. Busilas aiškino, kad ir materialinis, ir formalinis lavinimas
neišvysto žmogaus proto, jeigu nesilaikoma tam tikrų sąlygų. Materiali�
nis lavinimas remiasi žmogaus asmeniniu patyrimu, per kurį, susidurda
mas betarpiškai su daiktais, žmogus įgyja žinių, sukaupia vaizdinių at
sargą. l(ad žinios liktų sąmonėje ir būtų gyvos, jų suvokimo metu žmogus
turi būti veiklus, aktyvus. Zinių įgijimas su žodžio (kalbos) pagalba re
miasi asmens patyrimu ir aktyvumu. Tik tokiu būdu, plečiant mokinio ži
nias jo betarpišku patyrimu ir padedant kalbai, esant pačiam mokiniui
šiame procese aktyviam, galima pasiekti geresnių lavinimo rezultatų.
Straipsnyje glūdi mintis, nors ir neakcentuota, kad mokymo procese
vaidmuo tenka ir pačiam vaikui, kad vaikas yra svarbus šio proceso da
lyvis, kad jis yra lavinimo ir objektas, ir s u b j e k t a s. Ar vaikui būtų
perteikiamos žinios, ar lavinami sugebėjimai, mažiau kreipiant dėmesio
į materialinį mokymo turinį, negalima pasiekti gerų rezultatų, jeigu mo
kinys bus tam lavinimui abejingas. Mokinio aktyvumo reikšmė lavinimo
procese vėliau buvo išryškinta J. Vabalo-Gudaičio, jo vadinamojoje kon
strukcinės sąveikos pedagogikoje, reikalaujant veiklumo iš abiejų lavini
mo proceso dalyvių - iš mokytojo ir mokinio43•
XX ·a. pradžios pedagoginėje spaudoje buvo įrodinėjama, kad akty
vumas glūdi pačioje vaiko prigimtyje, kad maži vaikai mėgsta pamėg
džioti suaugusiuosius, todėl mokant ir reikia remtis šiuo vaiko potrau
kiu44. Buvo rašoma, kad pamėgdžtojimas atsiranda tada, kai vaikas ima
stebėti aplinkinį pasaulį. Stebėjimu paremtas ir noras pamėgdžioti. Kai
pasidaro pajėgesnė vaiko atmintis, ste�ėjimas ir pamėgdžiojimas labiau
41 „Jaunimas", 1912 m. sausis.
42 A. Bu si l a s, Proto jėgų plėtotės dėsniai, „Svietimo darbas", 1920, Nr. l, 2.
43 J. V a b a l a s G u d a i t i s, Konstrukcinės sąveikos pedagogika, „Svietimo dar-

bas", 1929, Nr. 2.
44 Zaidimai kūdikio gyvenime, „Mokykla" , 1912, Nr. l.
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išlavėja, pasiekia aukštesnę pakopą. Tada vaikai ima pamėgdžioti ir tai,
ką suvokia betarpiškai ir ką anksčiau yra stebėję.
Stebėjimui turi vadovauti suaugusieji, tėvai ir mokytojai, nes jie gali
atkreipti vaiko dėmesį į svarbesnius reiškinius. Stebėjimas remiasi betar
pišku jutimu (klausymasis, ragavimas, lytėjimas ir pan.). Ypač svarbu
atkreipti vaikų dėmesį i daiktų savybes ir ypatumus. Visa tai suteikia
medžiagos vaiko protavimui. Iš mokytojo J. Burbos samprotavimų gali
ma padaryti išvadą, kad stebėjimas ir patyrimas yra ne sau tikslas, bet
paruošimas vaiko giliau pažinti tikrovę mąstymu45•
Lavinimas turi ugdyti vaiko sąmoningumą ir drauge remtis juo.
A. Jakučionis, aiškindamas, kaip sudaryti rašymo įgūdžius, reikalavo duo
ti tokius pratimus, kurie lavintų vaiko protavimą46• Vydūnas, pripažinęs
įgūdžių ir įpročių {„automatų") didelę reikšmę žmogaus veikloje, įgūdžių
sudarymą siūlė remti vaiko sąmoningumu, nes įgūdis negali susidaryti,
jei neįsisąmoninami atliekamieji veiksmai. „Pirštai ir ranka įpranta
plunksną vesti, ne, kad kits ją atkartotinai valdo, bet kad pats rašyti pa
simokydamas žiūri, kaip plunksną tikru būdu vedus"47•
Grindžiant mokymą vaiko sąmoningumu, stengiantis išlavinti jo mąs
tymą, galvojimą, reikėjo geriau pažinti ir patį mąstymo procesą. Stai
kaip jį plačiau analizavo Vydūnas. Sąmonė atspindi, kalbant Vydūno ter
minais, regimąjį ir neregimąjį pasaulį. Tuos atspindžius žmogus valingai
arba nevalingai lygina, skirsto, randa lygybę ir skirtumus. Jie žmogaus
sąmonėje tampa lyg sustingusiais dalykais - sąvokomis. Mokslinės są
vokos tiksliai apibrėžtos, o kitos sąvokos, vartojamos gyvenime, mokslo
nepatikrintos. Jos daug gyvesnės už pirmąsias48• Kadangi viskas gyve
nime keičiasi {„viskas sravi"), tai keičiasi ir sąvokos. Dėl to jos greitai
nebetinka žymėti tiems daiktams, „po kurių veikimo jos sutvertos". Iš čia
Vydūnas daro klaidingą išvadą, kad sąvokinis mąstymas nėra tobulas
tikrovės pažinimo būdas, kad tobuliau tikrovę pažįstame intuicija. Intuity
vizmas - vienas pagrindinių Vydūno idealistinės pasaulėžiūros bruožų.
Didelę reikšmę Vydūnas skiria mąstymo turiniui, nes mintys,, prie kurių
ilgiau sustojama, pasak jo, turi įtakos ir visai žmogaus veiklai. Tai iš
plaukia iš santykio, kuris yra tarp žmogaus išorinių veiksmų ir jo minčių
(mąstymo). „Auginki mintį, tuomi ir augysi veikimą. Ir kokia esti min
tis, tokis bus ir veikalas"49• Vydūnas nori suabsoliutinti minties reikšmę
žmogaus veiklai, atplėšdamas ją nuo įvairių sąlygojančių veiksnių. Bet
tai, kad mintys tiesiogiai atsiliepia į žmogaus veiksmus, be ypatingo są
moningo nusistatymo juos atlikti, gali būti pateisinta ideomotorinių aktų
mechanizmais.
Vydūnas laikė netikusiu dalyku, kai mintys tiktai plaukia per žmo
gaus sąmonę ir pasireiškia bet kokiais žodžiais. Mintis valdyti, esą, ga
lima dvejopai: l) neišreikšti jų įvairiais garsais, „neplepėti tai, kas atle
kia"50, 2) palenkti jas geismams bei jausmams malšinti. Svarbus veiks
mų akstinas yra įvairūs geismai. potraukiai, polinkiai. Dėl to, kontroliuo
jant savo mintis ir veikiant pagal jas, kontroliuojami ir veiksmai.
Taip mąstymo procesų nagrinėjimas priartėjo prie auklėjimo problemų.
Nors „Mokykloje" daug buvo rašoma laisvojo auklėiimo klausimais,
propaguojamas Z. Z. Ruso natūralusis· auklėjimas ir E. Key individualiz45 T i l i,
1911, Nr. 12.

Keli žodžiai apie kūdikio proto, sielos bei būdo auklėjimą, „Mokykla",
·

46 „ Mokykla", 1910, Nr. 9.
47 „Jaunimas", 1911 m. birželis.
.
48 Cia Vydūnas kalba apie tą sąvokų rūšį, kurią dabar kartu su L. Vygotskiu vadi
name buitinėmis („gyvenimiškomis") sąvokomis.
49 V ydū n a s, Apš vietimas, Tilžė, 1900, p. 36.
so V ydū n a s,
Mūsų užda vinys, Tilžė, 1921, p. 56.
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mas, tačiau ne visais klausimais buvo sekama jais. Jei Z. Z. Ruso Emilis
buvo auklėjamas vienas, atskirtas nuo žmonių, norint parodyti gamtoje
esamų jėgų kūrybingumą, tai „Mokyklos" autoriai nurodo, kad reikia „iš
mažens pratinti kūdikis prie žmonių"51, nes bendravimas su žmonėmis
lavina vaiką, išplečia jo žinias, geriau paruošia mokyklai. Todėl buvo iš
keliami tie veiksniai ir sąlygos, kurios veikia vaiką, bendraujant jam su
aplinkiniais žmonėmis, augant visuomenėje, kaip jos nariui. štai J. Burba
savo straipsnį „Keli žodžiai apie kūdikio proto, sielos bei būdo auklėji
mą" (1911) baigia, nurodydamas priemones vaiko dorai auklėti: l) dora
šeima, 2) geri pavyzdžiai, 3) peikimas vaiko ydų ir nusižengimų, 4) pa
gyrimas gerų darbų, 5) auklėjimas kūdikio sieloje gerų įpročių ir poelgi�,
6) doros idealų skiepijimas ir 7) bausmės, nors jos vartotinos atsargiai.
M. Pečkauskaitė nagrinėjo vaikų melo psichologiją, sekdama kai kuriais
vokiečių autoriais (štofeliu), iškeldama įvairias melo priežastis52• Tai tu
rėjo padėti geriau orientuotis sudėtingame vaiko psichikos gyvenime.
Įdomiai buvo svarstoma darbo reikšmė moraliniam auklėjimui. Mo
kytojų pažiūroms šiuo klausimu didelės įtakos turėjo K. Ušinskis, kuris
buvo jų mėgstamas ir skaitomas iki pat paskutinių laikų53. K. Ušinskio
straipsnis „Darbas ir jo psichinė bei auklėjamoji reikšmė", kuris buvo
kaip priedas spausdinamas knygoje „Zmogus kaip auklėjimo dalykas"
antrojoje dalyje ir todėl plačiai skaitomas su visu veikalu,. 1912 m. buvo
. išverstas į lietuvių kalbą mokytojo A. Rudžio ir pasiųstas „Draugijai",
bet liko neišspausdintas54• K. Ušinskis tame straipsnyje iškelia darbo
auklėjamąją reikšmę, pabrėždamas, kad darbas yra doros ir laimės šal
tinis: „Darbas - tai vienintelė, verčiausia ir prieinamiausia žmogui ant
žemės laimė. Įspūdžiai lakioja kaip pleštakės dulkės apie darbo židinį,
šviesos masinamos, ir kuo aiškiau šviečia darbas, tuo labjaus jos grū
dinasi; bet užgesinkite darbo židinį, ir šios pleštakės pavirs į miškines
paukštes, kurios akimirkoj išgaudis visus širdies turtus ir paliks jį tušty
bių tuštybėmis"55.
Siekdami įgyvendinti bendruosius pedagoginius ir psichologinius
auklėjimo principus, taip pat norėdami neatitrūkti nuo liaudies, iš kurios
patys buvo kilę, mokytojai stengėsi praktiškai ugdyti darbo pamėgimą.
„Mokykloje" buvo keliama praktinio mokinių darbo idėja. Buvo siūloma
patiems mokiniams tvarkyti ir valyti mokyklos patalpas. „Kodėl gi pa
čiam mokytojui su visais savo mokiniais nepamėginti patiems išsivalyti
sau mokyklos? Kodėl neparodyti, kad darbas nežemina žmogaus kad
'
kiekvienas privalo patsai savo darbus atlikti?"56• Tokia savitvarka turė
jo �ua_rtin!i mokytoją su vaikais, ugdyti vaikų pagarbą darbui, o tuo
pačm Ir tevams, nes carinės santvarkos laikais valstiečių vaikai ' kiek
pasimokę pradžios mokykloje, dažnai imdavo vengti fizinio darbo' laikydami jį žeminančiu žmogų.
Remdamasis idealistinės etikos principais, Vydūnas irgi gvildeno darbo
yaidme�j_ žmogaus asmenybės ugdymui ir sudarė visą darbinio mokymo
Ir aukle11mo sistemą. Jau 1909 m. jis rašė, kad „kiekvienas darbas, taip
st

„Mokykla", 1911, Nr. 12, p. 78.
„Draugija", 1912, p. 22-36.
53 Iš A. Jakučionio pasakojimų ( 1962 m. sausis).
5� „Darbas psichiškoj ir auklėjimo reikšmėj (pagal Ušinskį). Tąsa", WU Moksli
nės bt�l!ote�os Ra !1kr�sčJų . �kyr_ius.. sign.. D 1212� Tai. vienu?lik?� sąsiuvinio puslapių
rankrashs, siųstas 1 Vilmų 1s Ktemenų kaimo, prasant JĮ. persiųsti Į Kauną "Draugijai".
Pradžia turėjo buti siųsta anksčiau.
55 Ten pat, p. 5; plg. K. U si n s k i s, Rinktiniai pedagoginiai raštai, t. l, Kaunas,
i959, p. 293.
56 „Mokykla", 1909, Nr. 5.
s2
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pat ir stambusis kūniškasis, deri žmogaus apšvietimui"57. „Tautos gyva
toje" 1920 m. jis išdėstė savo pažiūras į darbo auklėjamąją reikšmę, lai
kydamas darbą p r i v a l o m a sąlyga visapusiškam žmogaus sugebėji
mų išvystymui. Pagal Vydūną, žmogaus vertingumas reiškiasi darbu, ku
ris rodo žmogaus moralę ir duoda jam teisę reikalauti iš visuomenės.
Kiekvienas gauna tiek, kiek yra nusipelnęs.
Vydūnas reikalavo, kad mokymas būtų jungiamas su „pasidarbavi
mu pačiame gyvenime", kad vaikų praktikos darbai būttĮ susiję su pa
galba visuomenei. Pagal jo numatytą darbinio auklėjimo sistemą, pradi
nių mokyklų vaikai dalį laiko turėtų mokytis, o dalį - dirbti namuose,
priklausomai nuo metų l aiko. 12--14 metų mokiniai turėtų dirbti tokį dar
bą, į kurį jie „linksta", ir tik nuo 1 5 metų darbas turėtų būti „visai rim
tai pil domas". Pasiruošti darbui vaikai galėtų „darbo namuose", kurie
turėtų būti kiekviename kaime, kur yra mokykla. Tokiame name „turėttĮ
visokie amatininkai, mechanikai, technikai savo darbavietes turėti"58. čia
dirbdami vaikai greitai surastų savo gabumus. Nors šios konkrečios dar
bo rūšys ir formos, taip pat pati organizacija dabar nepriimtina, nes tai
koma atsilikusiai ūkio ir visuomenės sistemai, bet p ats principas, kad
darbas yra būtina moralinio auklėjimo sąlyga ir kad mokinio darbas turi
būti produktyvus, visuomenei naudingas, išskiria Vydūną iš kitų buržua
zinio iaikotarpio pedagogų tarpo.
Be dalyvavimo produktyviame darbe, auklėjimo vaidmenį gali atlikti
ir specialios auklėjimo priemonės, pvz., tam reikalui gali būti skiriamos
speciaiios pamokos. Tačiau tokioms pamokoms, pasak Vydūno, keliami
ypatingi reikalavimai, nes „jos neturi pasakyt, kaip pasielgt reikėtų, bet
p a r o d y t i , kaip kiti žmonės paveikslingai, bet kartais ir baisiai pa
sielgę yra"59• Moralinis auklėjimas iš tikrųjų turi apimti moralinių pa
žiūrų skiepijimą vaikams ir atitinkamų elgesio įpročių juose sudarymą.
Moralinio auklėjimo praktikoje mokytojams tenka susidurti su įvai
riais mokinių poelgiais, kuriuos reikia įvertinti ir į kuriuos reikia atitin
kamai reaguoti. Yra poelgių, kurių teigiamas arba neigiamas įvertinimas
nekelia jokių abejonių, tačiau yra daugybė atvejų, kai juos mokytojai gali
visai skirtingai įvertinti. Vydūnas iškėlė įdomų ir aktualų klausimą apie
mastą, kuriuo reikia vertinti žmogų. Apie muzikos kūrinį gali spręsti
žmogus, kuris pats išsilavinęs muzikos srityje, turi išlavėjusią klausą,
pasakyti apie mokslinės teorijos vertę gali tas, kuris pats nusimano apie
tą mokslą, vadinasi, ir apie atskiro žmogaus moralines savybes, Vydūno
manymu, teisingai gali spręsti tik aukštų moralinių savybių žmogus:
„Negali kito žmogaus vertybę suprasti, kurs pats niekšas"60•
Kyla klausimas, kur glūdi galutinis visų moralinių vertybių matas ..
Vydūnas mano, kad kiekvienas turėtų stengtis būti kilnus, tada j is gal•.� 
siąs ir teisingai gyventi, ir teisingai spręsti. Bet aišku, kad toks subjek
tyvus matas negali išvesti iš painiavos, į kurią žmonės patenka, vertin
dami vieni kitų poelgius. Kriterijum čia gali būti tos pačios visuomenės,
kurioje žmonės gyvena, priimtos elgesio normos, užtikrinančios morali
nę tvarką, · atitinkančią naujai kylančių ir įsitvirtinanči ų klasių reikala
vimus.
Vydūno mintis, kad turįs aukštesnių moralinių savybių žmogus apie
kitus sprendžia geriau, negu jie yra nusipelnę, verta dėmesio pedagogi
niu požiūriu. Pasitikėjimas vaiku, turinčiu net ir blogų moralinių įpročių,
padeda nusikratyti jų ir kilti aukštyn į tą lygį, kurį yra nubrėžęs auklė57 V y d il n a s, Apšvietimas, Tilžė, 1 909, p. 26.
58 V yd ū n a s, Tautos gyvata, Tilžė, 1 920, p. 10 9.
59 Ten p at, p. 112.
60 Ten pat, p. 96
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tojas savo pasitikėjimu. Priešingai, priskyrimas mokiniui neigiamų �?·
ralinių savybių ar bruožų, kurių jis neturi, nepadeda ugdyti mokm10
moralės.
'
Vadinasi, moralinis vaiko auklėjimas reikalauja atitinkamos moralės
iš mokytojo ne tik ta prasme, kad mokytojo įtikinėjimai neturi skirtis nuo
jo elgesio, bet ir ta prasme, kad jis galėtų teisingai spręsti apie savo
mokinių moralinius bruožus.
Pažangūs Lietuvos pradinės mokyklos mokytojai rūpinosi vaikų mo
raliniu auklėjimu ir jų švietimu. Jie į savo darbą įdėdavo daug kūrybinės
minties, savarankiškai ieškojo naujų mokymo ir auklėjimo būdų arba to
bulino senuosius metodus, stengėsi šviesti l iaudies vaikus, suprasti jų ir
jų tėvų dvasinius poreikius, neatitrūkti nuo gyvenimo. Buvo daug galvo-·
jama ir rašoma, kaip išlaikyti draugiškus mokytojo santykius su vaikais,
kad mokinys į mokytoją žiūrėtų kaip į savo vyresnįjį draugą, kreiptųsi
į jį patarimų, išpasakotų jam savo darbus. Cia matyti S. šackio ir kitų
naujosios pedagogikos atstovų minties įtaka. Buvo stengiamasi ugdyti
vaiko pasitikėjimą mokytoju, kad lengviau jis galėtų padėti vaikui sudė
tingesnėse gyvenimo situacijose. Darbas mokykloje buvo siejamas su tar
navimu l iaudžiai. Posakis, kad „mokytojas - mokyklos dvasia", buvo iš
plėstas - „ir sodžiaus dvasia". Nors šiose pažiūrose jaučiama narodnikų
ir vėlesnių laikų smulkiaburžuazinių pedagoginių idėjų įtaka, bet jos ro
do Lietuvos mokytojų nepasitenkinimą carine mokykla ir joje buvusia
auklėjimo dvasia. Daugelis pažangių Lietuvos mokytojų dalyvavo revo
liucinėje veikloje, kovodami už demokratinę mokyklą.
Pažangioje pedagoginėje spaudoje buvo reikalaujama jautriai atsi
žvelgti į vaiko darbą, teisingai suprasti priežastis, nuo kurių priklauso
vaiko mokslumas. Todėl buvo kritikuojamas scholastinis mokymo būdas.
Buvo nurodoma, kad vaikai, kaldami j i ems nesuprantamus žodžius ir
tekstus (buvo mokoma ne gimtąja kalba), greitai pavargsta, kad toks
mokymas užima labai daug laiko, kad kai kurie vaikai pradeda dėl to at
silikti, nors normaliomis sąlygomis galėtų mokytis su visa klase. Vaikas
imąs galvoti, kad jis iš tikr ųjų negabus, nieko nesupranta ir nemoka, ir
taip „sulaužoma" jo siela. Prieštaraudama gamtos dėsniams, mokykla
sunaikinanti tai, kas vaikuose yra gero. Vaikas norįs savarankiškai veikti,
pats „surasti" t iesas, o mokykla jas tik i l iustruojanti ir paskelbianti mo
kiniams. Mokykla turinti ugdyti vaiko individual ybę, o daranti visai prie
šingai, neatsižvelgianti į jo gabumus. Mokyklos uždavinys gerai pažinti
vaiko gabumus ir suteikti jiems kryptį. Ypač esą svarbu pasirūpinti mo
kiniais, neturinčiais ypatingų gabumų, bet mokykla į tai nekreipianti dė
mesio.
Iš marksistinių pozicijų carinę mokyklą ir lietuvių buržuazijos pažiū
ras į švietimą kritikavo }(apsukas, reikalaudamas visuotinio privalomo mo
kymo ir sąlygų jam įgyvendinti6 1.
Diskusija vadovėlių klausimu. Po 1905 m. buvo leista mokyklose dės
tyti lietuvių kalbą. Tose mokyklose, kur dirbo l ietuviai mokytojai, šia
teise buvo naudojamasi, bet tuojau susidurta su vadovėlių pradžio_s mo
kyklai stoka. R eikėjo parengti gerą lietuvišką elementorių ir skaitymo
knygas bent pirmiesiems trejiems · metams (trim skyriams). Lietuviški
vadovėliai, kurie išeidavo vienas po kito, mokytojų praktikų nepatenkino,
nes juose buvo daug įvairių trūkumų. Mokytojas B. Minkevičius (M-čius)
rašė, kad visiems esamiems vadovėliams trūksta „gyvybės, trūksta
sanryšių su mūsų vaikų siela ir gyvenimu, jie vaiką mažai mintimis
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patraukia . . . "62. K. Skabeika reikalavo, kad vadovėliai atitiktų „tautos
ypatybes". Bet jo paties elementorių „Kas skaito rašo - duonos neprašo"
( 1 909) A. Jakučionis (As Js) sukritikavo už tai, kad j ame nieko nėbuvę
lietuviška, kad j is svetimas savo dvasia63• Socialdemokratinėje spaudoj e
(„Zarija") buvo kritikuojami ir kiti vadovėliai, jų reakcinis turinys64•
Parengti lietuviškų vadovėlių tais l aikais buvo sunku. Autoriams pa
tiems reikėjo rinkti žodžius, tinkamus bendrinei kalbai. Vadovėlių rašy
mas buvo didelis tiriamasis darbas. Reikėjo ne tik tinkamai atrinkt i me
džiagą, bet ir gerai pažinti mokinio psichiką, kad būtų galima sudaryti
kriterijus medžiagai atrinkti. Pažangiej i mokytoj ai, suprasdami vaiko
psichologijos reikšmę pedagoginiam darbui, norėjo turėti vadovėlius, ku
rie neprieštarautų vaiko amžiaus ypatybėms, nes juos buvo pradėję ruoš
ti žmonės, neturį šiam darbui pasirengimo (pvz., J. Gabrys ir kt.) .
Ruošdamiesi rašyti vadovėlius, mokytoj ai stengės i išaiškinti, kokio
turinio straipsnelius vaikai labiau mėgsta skaityti, kokie yra jų mėgsta
miausi heroj ai ir kt. Be kitos medžiagos, buvo p askelbtos pastabos apie
mergaičių mėgstamas knygas. Iš jų matyti, kad 1 4 metų mergaitėms pa
tinka humanistinio pobūdžio aprašym ai, vaizdeliai , apsakymai, kuriuose
išryškinami žmogaus tvirtos valios bruožai (pvz., kantrybė) arba iškelia
ma aukštos moralinės savybės ( didvyriškumas, n arsumas, pasiaukojimas,
nesavanaudiškumas) , kurios yi:a Zivilės, Gražinos ir kitų veikėjų el
gesyje.
Pedagoginėje spaudoje taip pat buvo nurodoma, kad lietuvių vaikai
mokyklas lank o vyresni , negu kitur. Į mokykl ą jie ateina sulaukę 1 01 2 metų, o kartais net 14- 1 5 metų. Buvo reikal auj ama vadovėlių skaiti
nių turinį derinti su šio amžiaus vaikų, teisingiau p asakius, p aauglių
interesais ir poreikiais. Medžiaga turėjo būti p arinkta tokia, kurią supras
tų kaimo vaikai65, nes lietuvių mokyklos buvo beveik išimtin ai kaimo vie
tovėse. Dėl to mokytojai kreipdavosi vieni į kitus, p rašydam i padėti su
rinkti vienokių ar kitokių duomenų ir medžiagos, kuri p adėtų p aruošti
gerą vadovėlį.
Tačiau Lietuvos mokytojų savarankiški psichologiniai tyrimai ir ste
bėjimai buvo tokie negausūs, rezultatai tokie menki, kad s avo praktikoje
j iems teko remtis ir kitų, ypač rusų pedagogų ir psichologų darbais, nau
dotis jų sukaupta medžiaga ir patyrimu. Apibendrin d amas gausią peda
goginės ir psichologinės literatūros medžiagą, K. Skabeika j au 1 9 1 0 m.
formul avo paabėcėliniams vaiko skaitiniams reikalavimus, kurie turi ir
savo- psichologinius pagr,indus66• Buvo nurodyta, kad skaitiniai turėtų bū
ti parenkami tokie, kuriuos vaikas p aj ėgia perskaityti („ap galėti") , su
p rasti j uos ir kurie jį sudomina. Jeigu su šiais reikal avimais galima su
tikti, tai visiškai nepriimtina ta tvarka, p agal kurią siūloma išdėstyti
skaitinių medžiagą. K. Skabeikos manymu, 1>xaitinių turinys turė tų ati
tikti tą tvarką, kuria einąs žmogaus vystymasis: iš pradžių subręsta kū
nas, vėliau atsiranda psichinės savybės ir vėliausiai - vidaus troškimai.
Cia vėl sutinkame mechanišką evoliucionizmo taikymą pedagogikos praktikai.
N eteisingi buvo nurodymai ir apie tai, kada reikia pradėti su vaikais
skaityti vadovėlius. K. Skabeika pažymėjo, kad j is l aikąsis rusų psicholo
go l. Sikorskio psichinio vystymosi periodizacijos, p agal kurią pirmiau ·
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„Mokykla", 191 2, Nr. 3.
„Mokykla", 1 9 10, Nr. 3.
64 Zr. K. Z u k a u s k a s, Iš Lietuvos mokyklos istorijos ( 1 905-1 907 metais) , Kau
nas, 1960, p. l !.
65 „Mokykla", 1 913, Nr. 3.
66 K l.
S k„ Kas skaityti vaikui, „Mokykla", 1 9 1 0 , Nr. 3.
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sia vyrauj anti vaizduotė, po jos - atmintis ir pagaliau - mąstymas67•

K. Skabeika galvojo, kad vaikas gal i skaityti antraj ame psichinio vysty

mosi periode, t. y. tarp 7- 1 1 metų.
Be bendrųjų reikalavimų , K. Skabeika nurodė keletą speci aliųjų, ku
rie apibūdina vaikams .tinkamus skaitinius: l) skaitiniai p rivalo atitikti
vaiko interesus, 2) turi būti trumpi ir užbaigti, nes vaikas mėgsta visumą,
3) geriau tinka apsakymas, negu aprašymas (L. Tolstojus, E. Meumanas) ,
4) sakiniai turi būti trumpi, nes kuo kultūriniu atžvilgiu žemiau stovi
žmogus, tu o jo sakiniai trumpesni (J. Lipertas, E. Teiloras) , o vaikai p a
našūs į mažos kultūros žmogų, 5) vaikai mėgsta eiliuotą formą, todėl
nereikia jos vengti, nes ji lengviau įsimenama, 6) objektyvūs apsakymai
geriau už subjektyvius, kuriuose p ats veikėjas p asakoj a savo pergyveni
mus (A. Nečiajevas, L. Pfeiferis) , 7) gali būti ir fantastinių apsakymų,
bet vaikas labiau mėgsta realų gyvenimą, 8) straipsnių turinys turi būti
vaikui suprantamas be didelių mokytojo p aaiškinimų.
Ana l izuodamas pagal iškeltuosius požymius įvairią skaitinių medžia
gą, K. Skabeika nurodo, kad gal i būti eilėraščiai, sakmės, pasakos, apsa
kymėliai. Kadangi ir jų yra įvairaus sunkumo, tai tinkamiausius siūlo at
rinkti p a ga l rusų p sichologo Trošino metodą : skaitymėlis perskaitomas
vaikui, ir jis turi jį papasakoti; iš p asakojimo būdų, sunkumų, su kuriais
vaikas susiduria, sprendžiama, a r apsakymėlis tinka atitinkamo amžiaus
vaikų skaitiniams. Taigi K. Skabeika neteikė dogmatiškai savo reikala
vimų, bet nurodė metodus, kurių padedamas kiekvienas mokytoj as arba
autorius galėjo įsitikinti, kiek jo parenkama medžiaga tinka vaikams, ku
riems rašomas vadovėlis ar skaitiniai.
K. Skabeikos pedagoginės pažiūros čia kritiškai nevertinamos, nes
lietuviškieji vadovėliai metodiniu požiūriu j au yra p lačiai nagrinėti68•
Daugelis jo keliamų vadovėliams reikalavimų pagrįsti vaiko psichikos
ypatumų pažinimu, išskyrus kai kuriuos teorinius samprotavimus. Iš
K. Skabeikos teorinių samprotavimų dvelkia kultūrinio evoliucionizmo
liekanos, kurios ypač ryškiai atsispindėjo A. Jakučionio straipsniuose.
A. Jakučionis per septynis „Mokyklos" numerius ( 19 1 0- 1 9 1 1 ) iš
spausdino didžiulį straipsnį „Kokie mums dabar labiausiai reikalingi va
dovėliai", kur irgi remiasi kultūrinio evoliucionizmo teorinėmis priel aido
mis. Jis pažymi, kad skaitymas ir rašymas - vienas sunkiausių mokyklos
uždavinių, nes tai „paskesniųjų amžių kultūrinio žmogaus gyvenimo iš
radimas ir nelabai domina vaikus". Siūlo mokymą pradėti piešimu, rašy
mu ir eiti prie skaitymo. Mokant skaityti, tuoj au pereiti prie turiningų
straipsnelių (skaitymėl ių) . Tam tikslui geriausiai tinkanti l i audies kūryba
( dainos, p asakos, priežodžiai, mįslės) , nes „vaikas stovi arti nekultūrin
go žmogaus, arčiausia l i audies". Nors vaiką ir domina aplinkinis pasau
lis ( gamta) , bet reikią po abėcėlės duoti taųtosaką, nes j i l) savo turiniu
lengvesnė už gamtos aprašymus, nereikalauj a aiškinimo (sunkiai supran
tamas dalykas blaško dėmesį, nes vaikai dar blogai skaito) , 2) gamtos
reiškinį sunku trumpame straipsnelyje aprašyti ir dar sunkiau išaiškinti,
67 Kad L Sikorskis taip būtų skirstęs vaiko psichinį vystymąsi į periodus, i š -K. Ska
beikos nurodytos literatūros
(«,[lyrna pe6eHKa» , Cll6 1 90 1 ) nematyti. l. Sikorskis iš viso
toje knygoje nieko nekalba nei apie vaiko, nei apie suaugusiojo vaizduotę. K. Skabei
ka 1 908 m. „Vilniaus žiniose" rašė, kad pedagogika skiria tris antropologinius periodus
(vaidintuvės, atminties ir minties ) , bet pedagogų p avardžių neminėjo. 1 9 1 0 m. „ Mokyklos"
Nr. 3 tokį skirstymą priskiria l. Sikorskiui. F. Distervegas psichinį vystymąsi yra skirstęs
į pojūčių, atminties ir mąstymo periodus ( ž r. <l>. )lHcrepBer, 1136paHHh!e ne.'{arornųecKHe co
ŲHHe1nn1 . M„ !956, p. 1 37) .
sa M. K a r č i a u s k i e n ė, Aiškinamojo skaitymo pradmenys lietuviškoje mokykloje
1 905- 1 9 1 7 metais. Vilniaus Valstybinio pedagoginio instituto Mokslo darbai, t. V, Vil
nius, 1 958, p. 7 1 - 1 07.
.•
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3) pasakos ir kiti tautosakos dalykai veikia j ausmus, dėl to j ie nenusi
bosta ir kelis kartus pakartojus, 4) tautosaka l avina vaizduotę, sukelia
j uoką, l inksmumą, 5) pasakos l abai tinka gyvai kalbai pramokti .
Negalima nesutikti su A . Jakučioniu, k a d tautosaka tinka vaikų skai
tiniams, j iems lengvai suprantama, nes nuol at susiduria su įvairiais j os
žanrais savo aplinkoj e . Tačiau tam pagrįsti nėra reikalo imtis kultūrinio
evoliucionizmo teorijos, kuri, perkelta į pedagogikos sritį, reikalavo, kad ·
dėstymo medžiaga i r tvarka atitiktų tariamus atskiro žmogau s vystymosi
periodus, kurie sutampą su žmonij os istorijos vystymosi periodais. Pe
dagogikoje šią bendrą i dėją konkretizavo J. Herbarto pasekėj ai, ypač
T. Ciieris69. Pagal jį, ikimokykliniame amžiuje l avinimo pagrindą turi su
daryti epinės pasakėčios, pirmaisiais mokslo metais - epinės pasakos,
antraisiais - robinzoniniai pasakoj imai, trečiaisiais - patriarchų istorijos
iš bibiij os skaitinių knygos. šitoks skaitinių medžiagos skirstymas p a gal
klases neturi jokio mokslinio pagrindo. Jis perdėm schematiškas , pagrįs
tas idealistiniu visuomenės raidos ir jos periodizavimo supratimu. Jeigu
A. Jakučionis būtų nuosekliai l aikęsis T. Cilerio kultūrinio evoliucioniz
mo p aži ūros mokyme, jam būtų tekę pripažinti tikybos dėstymą, kaip bū
tin ą mokymo elementą pradinėje mokykl oj e, o iš tikrųjų jis tokių pažilt
rų nesil aikė.
Vadovėlių rašymas ir gyvas jų svars tymas skatino mokytoj us domė
tis naujais mokymo keliais, vertė plačiau susipažinti su įvairiais skaity
mo ir rašymo metodiniais bandymais. Antai „Mokyklos" 1 9 1 1 m. 1 1 nu
meryje įdėtas straipsnis (sekant žurn a l ą „Skola i žizn") „Naujas būdas
mokymo skaityti rašyti". čia gana p lačiai kalbama apie M. Montesori
metodą, nurodoma, kad j i daug reikšmės skiria formų suvokimo l avinimui,
šiurkščių raidžių apvedžiojimui, įpiautų raidžių apvedžiojimu i pagaliuku
ir kt. Be to, atkreipiamas dėmesys, kad M. Montesori mokyti rašyt i pra
deda ne l az delėmis, bet sudėtingesniais ( lenktais) dalykais, nes taip vai
kui esą lengviau.
Kad buvo sekami naujausi psichologiniai tyrimai ir j ų duomenimis
mėginama remtis, sprendžiant did aktines-metodines problemas, matyti
ne tik iš minėtų K Skabeikos ir A. Jakučionio reikal avimų vadovėliams
ir jų skaitiniams, bet ir iš kai kurių recenzijų, kurios buvo rašomos, pasi-rodžius nauj am lietuviškam vadovėliui. l\ai kurios recenzijos įdomios tuo.
kad autoriai, nurodydami recenzuoj amų knygų trūkumus, išdėsto ir rim�
tai pagrindžia savo pažiūras, kaip turėtų būti atitinkami klausimai nu
šviečiami. K. Skabeika parašė J. Damijonaičio, J. Gabrio ir Stuobrio gra
matikoms recenziją70• Recenzijos pozityvinėje dalyje j is samprotavo, kad
gramatikos technika nega l i išmokyti „geresnės ir teisingesnės kalbos" .
J o manymu, iš pradžių reikia sudaryti i r įtvirtinti žodžio vaizdą, o gra
matikos reikia mokyti vėliau, rašyba išliks drauge su optiniu žodžio vaiz
du. Lajaus, Vachterovo ir kitų eksperimentinės pedagogikos atstovų duo
menimis, pirmaj ame rašybos mokymo etape didesnį vaidmenį vaidina j u
dinamieji veiksni ai, o akustiniai vėliausiai pasidaro reikšmingi. Pagal
Vachterovą, recenzijoje buvo aiškinama, kad, norint išmokyti taisyklin
gai rašyti, užtenka „dal inti žodžius į garsus, perskaityti ir perrašyt i po
kartą", įtvirtinti žodžio vaizdą. Kai mokoma, rašant diktantus arba įsta
tant žodžiuose pra leistas raides (Gabrys, Damijonaitis) , K Skabeikos
nuomone, mokiniai tik gaudo klaidas. Iš fiziologijos ži � oma, kad pirmiej i
įspūdžiai esą gilesni už antruosius, greitai susidarąs Įprotis, dėl to j au
iš pradžių svarbu duoti teisingą žodžio vaizdą, kad nereikėtų vėliau nuo
69 T h. z i 11 e r, Grundlegung zur Lehre von erziehenden Unterricht, 1 865, § 1 9 .
10 K L
S k., A r iš gramatikos temoko vaikus rašybos, „Vilniaus žinios", 1 908 m ,
gruodžio 25 d.
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ll aidų atpratinti7 1 • čia svarbu ne tiek pačios metodinės K. Skabeikos pa·
žiūros, nes negalima su j omis i štisai sutikti ( dėl gramatikos mokymo l ai
ko, diktantų reikšmės ir kt. ) , kiek bandymas metodinius mėginimus pa
grįsti fiziologij os ir psichologijos duomenimis, nors praktikoj e jie ne vi
sados teisingai pritaikomi.
Atidėjus gramatikos mokymą vėlesniam l aikui, o ortografijo s įsisa
vinimą grindžiant optiniais žodžio vaizdais ir kinesteziniais pojūčiais,
ypač didelė reikšmė tenka skaitiniams. I š čia aišku, kodėl taip l abai kai
kurie to meto metodistai sielojosi tinkamu skaitinių p arinkimu poabėcė
iiniam ir vėlesniam laikotarpiui. I š išdėstytų K. Skabeikos ir A. Jakučionio
pažiūrų taip pat aišku, kad skaitiniai turi būti suderinti su vaiko psi
chologijos ypatumais, kad ne viskas tinka vaikui, kas tinka suaugusia
jam. J. Gabrys buvo paruošęs ir 1 908 m. išlei dęs „ Skaitymo knygą ma
žiems ir dideliems", kuri negal ėjo tikti ir vieniems, ir kiti ems, nes vaikų
ir vyresnioj o amžiaus skaitytojų interesai skirtingi .
Mokytojų rūpinimasis parengti lietuvių mokykloms gerus vadovėlius,
platus svarstymas su tuo susijusių klausimų spaudoje sukėlė nauj as dis
kusijas. Jos prasidėj o dėl vadovėlių sudarymo principų (plg. Kl. Sk., Ar
vaikams ar suaugusiems, „Vilniaus Zinios", 1 908, Nr. 286) , o virto disku
s ijomis vaikų l iteratūros klausimais.
Klaidingai supratęs K. Skabeikos pastabas , kad vadovėlis turi būti
pritaikytas vaiko amžiui, P. Klimaitis (Knygų Vabalas) pasiskubin o pa
skelbti šūkį, kad reikia atsisakyti nuo l iteratūros vaikams, nuo „vaikLĮ
kultūrėlės". Jis rėmėsi V. Belinskio autoritetu, s akydamas, kad vaikų l i
teratū.ra - anachronizmas. P asak P . Klimaičio, K. S kabeika savo išve
džioj imus grindęs H. Spenceriu ir panašiais senais pedagogais rašyto
jais, kurie savo pedagogikas ir didaktikas rėmė antropologij a ir psicholo
gij a. Tik tų pedagogų akimis žiūrint, K. Skabeikos nuomonė teisinga.
J . Gabrys rėmęsis Vakarų Europos pavyzdžiais, kur „Spenceris ir kiti pe
dagogai-psichologai gana sparčiai yra paliekami užpakalin su visomis
savo teorijomis. Berods, kitaip nei būti negali, nes seniej i pedagogai, kaip
žinome, daugiausia rėmėsi psichologijos mokslu, kuris lig šiol dar ant
labai silpnų kojų tebestovi, o šių dienų gyvenimas juk begailestingai
griauj a visas klaidingąsias ir nepamatuotąsias teorijas, liepdamas mums
ieškoti naujų kelių ir naujų tardymo (tyrimo.- A . G.) būdų "72.
Net nep abandęs parodyti, kas senoj oj e psichologijoj e j a u atgyveno ir
kokia yra naujoj i psichologij a , P. Klimaitis pasmerkė visą vaikų l itera
tūrą, nes ji savo turiniu esanti tiesiog žalinga j aunimui. Vaikų literatūra
prikemšanti galvas fantastinių dalykų, kurie vėli au gyvenime nesą reika
lingi, o nauj ausi a psichologij a, pagal P. K l imaitį, mokanti, ka d „nereikia
vaiko mokyti to, kas paskui reikės jam, taip sakant, atgal atmokyti"73•
šią mintį, kaip s akėme, pareiškė ir K. Skabeika, recenzuodamas J. Gabrio
ir kitas gramatikas, todėl nauj ausią psichologiją j i s žinojo ne b logiau už
P. Klim aitį. K. S kabeika rėmėsi kaip tik nauj ausiais eksperimentinės pe
dagogikos ir psichologijos tyrimais, kurie buvo paskelbti Laj aus, Meuma
no, Nečiajevo, Vachterovo ir kitų darbuose. P . Klimaitis pasmerkė ir pa
sakas, kurias skaitydami vaikai suvokdavo ir suprasdavo moralinius rei
kalavimus. · Pagal jį, visa tai nesvarbu. Jis rašė didaktinio formalizmo
dvasia, reikalaudamas, kad skaitymo knyga būtų t i k skaitymo knyga,
71 P. Klimai tis irgi laikėsi panašių metodinių pažiūrų. Recenzuodamas S . Vazne lio
, „Rašybos lavinimosi darbai", išgiria juos už tai, kad autorius pradžios mokykl oje moko
ne gramatikos, o pratina rašy ti, nes rusų mokyklose vaikai gramatiką moką, o rašyti tai
syklingai nemoką („Mokykla", 1 909, N r. 1 1 ) .
72 K n y g ų
V a b a l a s, Mūsų vadovėliai, „Mokykla", 1 909, Nr. 4, p. 1 5.
73 Ten pat.
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tartum skaitinius būtų galima atitraukti nuo jų turinio. Taip pat neteisin
gas reikalavimas, kad vaikai skaitinių knygoje turi rasti tai, ko joje ieško
suaugusiej i. Juk vaikai nega l i suprasti visko, ką supranta suaugusiej i,
todėl ir vaikui skiriami skaitinia i turi būti atrinkti, atsižvelgiant į vaiko
protinį pajėgumą. V. Belinskis irgi neneigė vaikų l iteratūros apskritai,
bet smerkė specialų moralizavimą ir tikrovės i škraipymą vaikams skirtose
knygose74•
J. Burba siūlė duoti vaikams skaityti l iaudies poezij ą ir atrinktus kla
sikų kūrinius75• Daug puslapių savo knygoj e vaikų literatūros klausimams
paskyrė J. Sirvydas, smerkdamas specialią literatūrą vaikams. „ Reikia
kategoriškai, be jokių kompromisų pasakyti, - rašė j is, - kad kiekviena,
vaikams skaityti duodama knyga, būtų tikrai dailės veikalas"76• J. Sirvy
das buvo nepatenkintas, kad vaikams be jokios atrankos duodama tai,
kas suaugusiems pakliūva į rankas, kad ir I I I, ir VII I klasės mokiniai vie
nod ai skaito Daukantą, B a ranauską, Vaičaitį, Maironį, Vydūną ir kt. Jau
nimas knygas graibsto, anot jo, o naudos i š to maža, nes daug ko nesu
p ranta, neapgalvoj a, ir tokie prisiskaitėliai negali susidaryti savo nuo
monės, kuri yra pats vertingiausias d alykas žmoguj e.
M. šalčius vaikų lektūros klausimą sprendė konkrečiau, negu P. l(li
maitis. Jis siūlė atsižvelgti į vaiko sugebėjimų išsivystymą, į jo pajėgumą
suvokti ir suprasti tai, ką j i s skaito. Kaip ir J. Burba, j i s siūlė vaika ms
duoti skaityti tautosaką ir klasikus, nurodant, kuriai amžiaus grupei (ma
žųjų , vidutiniųjų, vyresn iųjų) parinktieji skaitiniai tinka77• Vaiko psicho
logijos žinojimas, įsigilinimas į amži aus psichinius ypatumus padėjo kai
kuriems mokytojams į vaikų literatūrą pažvelgti teisingu požiūriu.
Vaikų l iteratūros klausimas kilo ne tik ryšium su vadovėlių rengimu,
su v aikų l avinimu per pamokas, bet kartu su platesnėmis pedagoginėmis
problemomis. B uvo keliama mintis, kad mokykl a turi vaikus mokyti ne tik
per pamokas, bet ir organizuodama kitokius darbus, kurie praturtintų vai
kų j a usmų ir m inčių pasaulį. Tą klausimą ypač kėlė Vydūnas, bet j is ne
nurodė konkrečių būdų tokioms idėjoms įgyvendinti. P lačiau apie tai ra
šė J. Sirvydas, nurodydamas, kaip reikia tvarkyti namų skaitymą. kuris
išplečiąs mokyklos mokymą ir pratinąs vaikus spręsti savarankiškai . Na
mų skaitymas papi l d ąs klasės aiškinamąjį skaitymą ir l en gvai galįs būti
suderintas su bet kuria mokykloje vartojama skaitymo knyga. Skaitymas
turis sužadinti „snūduriuoj ančias" jėgas, polinkius, estetinį skonį. Bet
p rieš tai mokytoj as turįs i š m o k y t i vaikus skaityti knygas78• Moky
mas turėjo paruošti vaiką tolesnei savarankiškai savišvietai .
*

*

*

Po 1 905- 1 907 m. revoliucinių įvykių carizmas p adarė kai kurių nuo
l aidų iiaudies švietimo srityje. Nors mokoma Lietuvos pradžios mokyklose
buvo rusų kalba, bet j au buvo galima dėstyti ir l ietuvių kalbą. Pradėta
spausdinti daugiau knygų, pradėj o eiti daugiau l aikraščių, pasirodė mo
kytojams skirta periodinė spauda, kurioje buvo gvildenami įvairūs peda
gogikos ir psichologijos klausimai. Net tame pačiame l aikraštyje a r žur
nale spausdinamuose straipsniuose nebuvo vieningų pedagoginių ar psi
chologinių pažiūrų. Dažnai net to p aties autoriaus straipsniuos e būdavo
įvairi ų p rieštaravimų.
Daug Lietuvos mokytojų dalyvavo darbininkų ir val stiečių revoliuci74 Plg. E. H. M e lJ. hI H e K H Ir. l1cTOD1rn rrea arorn1rn, M„ 1 947. p. 368.
75 T i l i, Apie vaikų l iteratū rą, ,,Mokykla", 1 9 1 2, Nr. 6 .

76 A i t v a r a s, Rytojun bežiūrint, Chicago, 1 9 1 3, p. 1 73.
77 M. š č i u s, Apie vaikų literatūrą, „Mokyk l a ", 1 9 1 2, Nr. 7.
78 A i t v a r a s, Rytojun bežiūrint, Chicago, 1 9 1 4, p. 1 67- 1 72.
-
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niame judėj ime, kovodami už demokratinę mokyklą, skleisdami pažangias
pedagogines idėj as. Liberalinės buržuazinės krypties mokytoj ai buvo su
sibūrę apie žurnalą ;,Mokykla ". D augelyj e jo straipsnių glūdi abstrakti
l aisvės idėja, i liuzija, kad carizmo ir bažnyčios varžtų bus galima atsikra
tyti, vykdant laisvąjį auklėj imą. Buvo reikalauj ama leisti vaikams - būsi
maj ai žmonijos kartai - savarankiškai išsiugdyti savo dvasinius sugebė
j imus, p atenkinti l a isvės troškimą ir pan. Ne veltui platų atgars į rado
XVI I I a. prancūzų buržuazinės re,voli ucijos šauklio Z. Z. Ruso natūralaus
auklėj imo idėjos, nors su žymiomis pataisomis švedės E. Key individua
lizmas. Kartais buvo prisimenamas J. A. Komenskis, bet ir j o pedagogi
niame palikime buvo iškeliamas reikalavimas sekti gamtą (naturam se
qui) . Įtakos turėjo ir rusų pedagoginė mintis, carinės mokyklos trūkumų
kritika, nauji ieškojimai auklėj imo srityje (S. š ackis ir kt. ) , eksperimen
tinė pedagogika.
Norint ugdymą derinti su vaiko prigimtimi, reikėjo geriau ją pažinti.
Visur buvo pabrėžiama, kad visų pirma pedagogika turi visais atžvil giais
žmogų pažinti ( K. Ušinskis) , jeigu nori jį visapusiškai išugdyti. Vėl
buvo susidurta su vaiko psichikos ypatumais, jo sugebėj imais, su jų la
vinamumo problema. D aug vietos šiam klausimui paskyrė Vydūnas savo
žurnale „Jaunimas" ir atskirose knygose, kuriose dažnai liesdavo ir vaiko
psichikos prigimties klausimus. Daug rašė šiais klausimais „Mokykloje"
mokytojai J. Burba, A. Jakučionis, J. Palukaitis, ypač K. Skabeika.
Vydūnas pripažino vystymosi principą vi satoje ir žmoguje. Į vaiko
psichikos vystymąsi j i s žiūrėjo kaip į tobulėj imo procesą, kuris vyksta ne
be vidinių prieštaravimų. Jis pabrėžda.vo vaiko veiklos reikšmę jo psichi
niam išsivystymui. Veiklos reikšmę vaiko vystymuisi pabrėždavo ir K. Ska
beika su A. Jakučioniu. Nors bendroji Vydūno filosofinė koncepcij a idea
listinė, pažinimo procesų vystymasis ir reikšmė p ažinimui sprendžiama
intuityvizmo dvasia, bet atskirais vaiko psichinio vystymosi ir ugdymo
klausimais j is yra pasakęs teisingų ir įdomių minčių.
Liberalinės krypties „Mokykloje" buvo dedama daug straipsnių , ku
riuose kritikuoj ama carinė mokykla u ž tai, kad joje vyrauj a schol astiniai
mokymo metodai, kad ji eina prieš vaiko prigimtį ir l aužo j ą. Į vaiko psi
chinį vystymąsi dažnai buvo žiūrima kaip į spontanišką įgimtų pradmenų
išsiskleidimą. šiame procese mokytoj as tik „kultyvuoj a prigimties pasė
tas gerąsias sėklas", o ne su b logio daigais kovoj a. Laikydamiesi šių pa
žiūrų, kai kurie autoriai nepajėgdavo išsivaduoti iš kultūrinio evoliucio
nizmo įtakos.
Skirtingos p ažiūros į vaiko prigimtį sukėlė nesutarimų ir ugdymo
klausimais. Spontaniško vaiko psichikos vystymosi didesni a r mažesni ša
lininkai (A. Jakučionis, J. P a l ukaitis, K. Skabeika ir kt.) akcentavo, jog
mokymas turi išlavinti vaiko sugebėj imus, j o savarankišką protavimą,
kad vėliau j i s p ats galėtų pasirinkti tinkamus p ažinimo objektu s ir veiklos
tikslus. Vydūnas, A. Busilas, J. Sirvydas ir kai kurie kiti autoriai, nors
pripažindavo vaiko savarankiškumo u gdymą, bet nurodydavo ir žin i ų
įgijimo reikšmę bendram vaiko psichikos išvystymui. šį ilgą pedagogikos
istorijos l a ikotarpį trukusį ginčą A. Busilas sprendė, keldamas mokinio
aktyvumo reikšmę u gdymo procese. Kad žinių įsisavinimo priešpastaty
mas sugebėjimų l avinimui iš esmės yra klaidingas, tokių pažiūrų mūsų
peržvelgtoje spaudoje neaptikome.
Zurnaluose nuolat atsispindėjo p ažiūra, kad ugdymas turi būti deri
namas su v aiko amžiaus ypatumais, su jo „prigimties" reikalavimais. š ios
pažiūros turėjo įtakos, rengiant tuo metu pažangiems pedagogams l ie
tuviškus vadovėlius ir sprendžiant vaikų lektūros klausimus. Lietuvos pe
dagogikoje ir psichologijoje A. Jakučioniui, J. Palukaičiui, K. Skabeikai
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kitiems šios krypties pedagogams derama vieta tenka ne už l a isvojo
aukl ėj imo i r spontaniško vaiko p sich ikos vystymosi propagavimą. bet u ž
carinės mokyklos kritiką. už i škėl imą vaiko psichikos savitumo, už išdės
tymą kai kurių vaiko psich ikos vystymosi dėsnių, u ž skleidimą eksperi
mentinės pedagogikos ir psichologijos mokslo žinių. Jų reikal avimas de
ri nti ugdymą su vaiko p ri gimtimi skatino mokytojus geriau pažinti vaiko
amžiaus ypatumus, domėtis vaiko psichologij os kl ausimais .
ir
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BOOPOCM ncnxon o r H H H n EnArorHK�
B n HTOBCKOA Il EP HOJJ. H Ų ECKOH fi EŲATH HAųAnA xx BEKA
A. fY4AC

Pes10Me

DocJie pesoJIIOIJJfOHHhIX co6hnni1 1 905 - 1 907 r. uap naM C)J.eJiaJr HeKoTo
phre YCTYTIKH B o6JiacTH ttapo,uHoro npoCBeIILCHHSI. Xorn: B H alfaJihHhIX IIIKOJi ax
06yųeH11e BeJIOCh Ha pyccKOM SI3hIKe, Ho B HHx y}Ke pa3pernaJioch npeno)J.a
BaTh JIHTOBCKHH R3bIK KaK npe,ll M eT. YBeJIHlfHJIOCh Ko,rrnųecTBO neųaTaeMhIX
KHJif, raseT, IIOHBHJi acb nepHO)J.Hlfe<;KaH neųaTh, npe,ll H a3H alfeHHa5I )J.JIH yųH
TeJieif, B KOTOpoil: CT3BHJIM.Cb BOilpOCb! TICHXOJIOfHH JI ne)J.arornKH.
Bo M HOflix cTaTh5fX :tKypHaJi a «Mokykl a » ( «lilKoJi a») npoBOJJ.HTCH a6CTpaKTHaH H)J.e5I CB060)1.bI, HJIJII03!H!, ŲTO CB060)J.HOe BOCIIHTaHJie MO}KeT 11a6a
BHTb Hapo)J. OT OKOB uapH3Ma H u:epKBH. Tpe6oBaJIOCb, ŲT06bI 6y)ly1ILee no1\0JieHHe JIIO)J.eH - )leTH HMeJIH ycJIOBH5I )J.JI5I caMOCTOHTeJibHOro pacKpbITHH
CBOHX JJ.YXOBHbIX )lapoBaHHH, MOfJIH 6h! CTpeMHTbCH K CB06o)J.e H T. n. llIH 
pOKHH OTKJIHK H3llIJIH HeKOTOpble H)lett rnarnaTaH cĮlpam:.1.ysCKOH 6yp}Kya3HOi"I
peBOJIIOU:HH XVI I I BeKa Pycco 11 H HJJ.HBHJJ.yaJIH3M E. KeiL 11Hor)la BCTIOMH
HaJ1H KoMeHCKoro, ero rpe6oBamrn np11po,ll ocoo6pasHoro BOCIIHTaHHR. BoJih
woe BJIH5IHHe HMeJIH nenaroruųeCKHe Mb!CJIH YwnHCKoro, HOBhie HCKaHHH
e . illau:Koro B o6JiaCTH BOCIIHTaHH5I, 3KCnepHMeHT3JibHaH pyccKaH ne)J.aro
fHKa.
lfro6hI BOCmITaHHe pe6eHK a COOTBeTCTBOBaJio ero npHpO,llHblM CBOHCT"
BaM, Heo6XO,llJI M O 6b!JIO ee H3YlfHTb. Tio3TOMY CTaBHJIHCb BOilpOCbI 06 oco6eHHOCT51X )leTCKOH TICHXHKH, o B03MO}KHOCTSIX ee p a3BMTH51 H BOCTIHTaHHH rrpo6JieMbI, c KOTOpbIMM MhI Y*e BCTpeųaJIHCb y JIHTOBCKHX rrporpeccHBHhix
ny6JIHU:HCTOB KOHųa XlX BeKa. DOJibIIIOe BHHMam1e BOnpocaM TICHXHlfeCKOro
pasBHTHH yJJ.eJIHJI Bn)lyHac B MypHaJie «Jaunimas» («J\1oJioJI.e2Kh») . ( 1 91 01 9 1 4) M B OT)leJibHbIX CBOHX KHHrax. MHoro nncaJIH no 3THM Bonp ocaM B
*YP HaJie «Mokykl a» yųHTeJIR 11. Byp6a, A. 5lKyųeHHC, 11. DaJiyKafirnc H
oco6eHHO K CKa6eliKa. Ho MhI He Haii;i:eM o;i:Ho:H 061ILe:ii cHcTeMbI ne;i:aroru
ųecKnx HJIH ncHxoJiorHųecKMX B3fJISIJlOB. Mo}KHO o6Hap y:tKHTb MHoro npo
nmopeųu:ii Me)l{,n:y OT)leJibHb!MH aBTopaMH HJIH )laLKe Me:m:)ly OT)leJibHbIMH
craTbHMH 0)1.HOfO H TOro )Ke aBTOpa.
BH,n:yttac Ha npou:ecc TICHXOJIOrHŲeCKOfO pa3BHT!15I pe6eHKa CMOTpeJI KaK
Ha npou:ecc COBeprneHCTBOBaHHSI, KOTOpbIH npOHCXO)lHT He 6e3 B HyTpeHHHX
nponrnopeųm'.i:. Brr)l yHac, A. 5IKyųeHHC rr K CKa6e:HKa TaKLKe rrp11sttaBam1
poJih )leSITeJibHOCTH B nc11x11ųecKoM pa3BIITHH pe6eHKa. KpoMe Toro, BrrJLyHac
OTMeTHJI, ŲTO B ITCHXHŲeCKOM p a;mHTHH pe6eHKa 6oJibIIIOe 3HaųeHHe HMeeT
o6yųeHHe, noToMy lfTO rroMoraer nosHaBaTb o6beKTHBHhie saKOHbI )le.HcrBrr 96

TeJibHocrn H TeM ca MbIM no3BOJISieT ao3,neiicTBOBaTb Ha ee. CTpHpo.na ųe.noae·
K a cTa HoBHTCSI 6 oJiee cosepIIIeHHOH B MhIIIIJieHHH H Tpy.ne. Xorn 06rųaS1 qm
Jioco�oK a SI KOHųenųHSI BH,nyHa c a SIBJISieTcSI H,neaJIHCTHųecKoii, a sonpocax
Il03HaHHSI ,neHCTBIITeJibHOCT'H OH CTOHT Ha 1103HU:HSIX H HTVHTHBU 3 M a , HO rro
oT,neJihHhIM son pocaM ncHxHųecKoro p a3BHTHSI pe6eHKa on BhICKa3aJI psi.n
n p a B HJlhHh!X H HHTepeCHb!X M b!CJieii.
B *YPHaJie «Mokykl a » ( 1 909- 1 9 1 3 ) neųaTaJIOCb MHoro cTaTeii, KPH
THKy10rųrrx u:apcKyIO IUKOJIY 3 a TO, ŲTO B Heli n peo6.1Ja.naIOT cxo.WCTHŲeCKHe
MeTOJJ.bI o6yųeHmI, ŲTO OHa He o6p arųaeT BHHM a HH SI Ha IICHXHŲeCKHe oco6eH
HOCTH ,neTeii, rr p oTHBOpeųrrT n p n p O,ll. HbIM CBOHCTBa M pe6eHKa, 3 a,LI.epMHBaeT
H H CKa2KaeT HX p a3BHTHe. flcHXHŲeCKOe p a 3BHTHe pe6eHKa ų a cTo p a ccMaTp H 
B aJIOCb K a K cnoHTaHHoe «pacKpbITHė» apo:m:.neHHoro H a ų aJia . HeKOTophre a a 
TOpbr H e CMOfJIH OCB060,LI.HTbCSI O T BJIUSIHHSI 6HOJIOrHŲeCKOro 3BOJIIOU:HOHll3Ma
H KYJihTypHcTop tt 3 M a .
P a3JlHŲHe B3rJISI,ll.O B H a ncHXHKY p e 6 e H K a B bI3Bami
n p oTHBopeųHsi no
ne.narorH ųecKHM aonpocaM. CTopoHHHKH cnoHTaHHoro ncHxrrųecKoro p a3BH
THSI pe6eHKa ( 5l KyųeHHC, na.1yKaHTHC, CKa6eii K a H .npyrne) aKųeurnpoBaJIH ,

ŲTQ 06yųeH11e ,ll. OJI)KHQ p a3 B H B aTb cnoco6HOCTH pe6eHKa, caMOCTOSITeJibHOCTh
ero MhlllIJieHHSI, ŲT06bi B b!H,ll.SI B )KII3Hb n o.npoCTOK MOr HaiiTH Ha,LI.Jie:m:aII�He
o6beKTbI no3Hamrn II ųeJlII .neHTeJibHOCTH. BII.uyHac, A. BycttJi ac, I1. Ill tt pBH
.nac lf .np., XOTSI rrpH3HaBaJIH caMOCTOSITeJibHOCTb peUieHHH H .neil:CTBH H pe6eH
Ka B o6yųeHIIH, H O rro.nųepKIIB a.1 n H p OJib H ayųHb!X 3H8HHH B o6rųeM IlCHXH
ųecKOM pa3BIITI U L A. BycHJl a c 3TOT crrop peIIIaJI, B hI,ll. B Hrasi 3HaųeHHe aKTHB
HOCTH yųeHJIKa B rr p oųecce ooyųeHHSI. Be3 T aKOH a KTHBHOCTH HH �OpM aJibHOe,
H H M aTepIIaJihHOe aocrrIITaHHe He M oryT .naTh 3 aMeTHbIX pe3yJILTaTOB. Ho
HIIKTO He CT3 BHJI aonpoc o TOM, ŲTO rrpH HŲHilHa.1 b HO Henp aBHJlbHO OBJia,LI.e
IICHXHŲeCKHX cnoco6HOCTeii.
HHe 3 H aHII SI M H rrpOTHBOIIOCT a B IITb p a3BHTH IO
Tpe6oaanHe, ųyo aocnHTam1e ,LI.OJDKHO coorneTcTBoBaTb noTpe6HOCTSIM
,!1.eTCKOH n p H pO,ll bl , B 03p aCTHbl M oco6eHHOCTHM, 'II MeJio IlOJIOJKHTeJibHOe BJIHSI
HHe Ha TIO,LI.rOTOBKY yųe6HHKOB ,ll. JISI JIHTOBCKOH IUK0.7Ibl, a T 8K>Ke Ha peUieHHe
aorrpocoa o ,neTcKoii .neKType. B p a3BUTHH ncHxoJiornųecKoti H rre.narorn
ųecKoii M bICJIH Haųa.rr a XX B. B JlHTBe A. 5l Kyųemrc, I1. Tia.nyKattTHC, K. CKa6eH.Ka H ,LI.p. 3 a HU M aIOT BH!{HOe MeCTO ITOTOMy, ŲTQ OHH OCTpo KpHTHKOB aJUI
u:apcKyIO llIKOJiy, BhI,ll.BHHYJIII MhICJib o csoeo6p a3Irn IlCHXHŲeCKOH )KH3HH pe
'6eHKa H OCBeTHJIH HeKOTOphie 3 aKOHbl ero IlCHXHŲeCKOro p a3BHTH5I, p a cnpocT
p a HSIJIH HayųHhie 3HaHHSI ,3KcrrepH MeHT8JihHoii: ne.LJ.arornKH H ncnxo.nornH. Hx
Tpe60B aH1He cor.nacoBaTb BOCIT HT8HHe e n p npo.n.oii: ,neTCKOH TICHXHKH n o6y>K
.IJ:a.no yų1ne.neii K .11yųUieMy CT03H a HHIO )I,eTCKOll
ITCHXO.'TOrttH, a rropoii H K
ca MOCTOSITeJi bHOMy ee H3yųeHHIO.
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