Šeimyninio auklėjimo padėtis ir
mūsų laikai
Ona Norušytė

I
a) Mūsų amžiuje pasireiškęs ekonominis ir dvasinis sukrėtimas ne
paliko nepalietęs ir vienos iš žmonėms labai artimų kultūros vertybių, bū
tent, šeimos. Šalia visų kitų gyvenime pasireiškusių krizių mūsų amžiu
je žmonija išgyvena ir šeimos savotišką krizę.
Daug kas šią apraišką laiko smarkiai XIX-XX- a. besiplečiančios in
dustrializacijos dėka išaugusių didelių miestų išdava, nes miesto gyveni
mo pobūdis įneša į šeimos gyvenimą tiek destruktyvių faktorių, kad jie
padaro šeimą nepajėgią atlikti žmonijos gyvenime tą funkciją, kurią ji
atlikdavo iki mūsų dienų. Mūsų amžiuje pradėta abejoti pačia šeima, ki
lusios yra diskusijos dėl jos pajėgumo atlikti savąsias funkcijas. Iš vienos
pusės šeima, jos ryšiai, dar laikomi valstybės ir tautos gerovės laidu, iš
kitos pusės apie šeimą kalbama kaip apie nusigyvenusią, gyvenimo pra
lenktą instituciją, ir manoma, kad tie uždaviniai, kuriuos anksčiau šeima
atlikdavo, šiandien gali būti kitokiu būdu sėkmingiau atliekami (pertvar
kytu šeimininkavimu, įstaiginiu auklėjimu).
Vieni tiki, kad didelės tautų masės dar gyvena vieningoje tvirtoje
šeimoje ir ją kaip tokią vertina, o kiti mano, kad daugeliu atvejų jau ne
besą tikro šeimyninio gyvenimo, ypač miestuose, nes miestų gyvenimas
suskaldęs šeimą į atskirus atomus — atskirus individus. Todėl šeimai ne
galį būti skiriami ligšioliniai nė ūkiniai uždaviniai; o kaip auklėjimo insti
tucija šeima esanti jau visai nereikalinga: įstaigos šią pareigą atliekančios
daug geriau. Tarp šių kraštutinių nuomonių yra dar kitų, kurios šeimą
vertina kaip individualinės ir tautinės gerovės pajėgą, bet kuriai gresia
moderniojo gyvenimo pavojai, kuri tų pavojų yra net jau paliesta. Šalia
žmonių, kurie tai tik apgailestauja, yra dar kiti, kurie nuo tų pavojų gi
nasi, ieško priemonių šeimos gyvenimui atstatyti ir sutvirtinti. Tačiau ne
vienokios yra pažiūros, kiek iš viso ūkinis ir kultūrinis išsivystymas pats
savaime sudaro šeimai neišvengiamų pavojų, kurie tuo atžvilgiu būtų lyg
normalaus ūkinio ir kultūrinio gyvenimo išsivystymo apraiška, ir kiek šei
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ma gali būti sustiprinta įstatymais, socialine politika ir apskritai kitomis
socialinėmis priemonėmis.
Stebėdami viešąjį valstybių gyvenimą, matome taip pat tam tikrą
maišatį šioje srityj. Girdime valstybių vyrų žodžius, palaikančius šeimą;
girdime motinos pareigų garbinimą; susituokiantiems teikiama net reali
materialinė parama; už vaikų gausumą dalijami medaliai; antra vertus,
matome linkimą įkurti viešas įstaigas, kurios pavaduotų šeimą vaikų glo
bojimo ir auklėjimo darbe.
Šalia minėtų auklėjimo įstaigų "dar steigiamos ir net valstybių autori
tetu palaikomos vaikų organizacijos, kurios nuo mažens vaikus paima į
savo auklėjamosios veiklos įtaką. Taigi, vienu atžvilgiu matome valstybės
vyrų pastangas padėti jauniems žmonėms sudaryti šeimas, realią paramą
gausioms šeimoms ir neigimą bevaikių šeimų, bet antru atžvilgiu ir para
leles pastangas kuo anksčiausiai vaiką atimti iš šeimos globos, suteikti
jam valstybės apmokamų žmonių ir jos išlaikomų įstaigų globą. Neretai
pačią motiną norima laikyti savotiška valdininke, atliekančia savo parei
gą valstybei. Šiuo atveju pripažįstama jai teisė į atlyginimą — algą. Peda
goginių sistemų srityj, sekant Fröbeliu, Pestalozziu ir kt, pedagogais, ne
retai kartojamas tradicinis šūkis, kad šeima esantį pirminė auklėjimo in
stitucija, todėl ji turinti būti savo auklėjimo pobūdžiu įvairių rūšių prie
glaudoms pavyzdys, o ne atvirkščiai; tačiau vėl būdinga, kad auklėtojai
specialistai vis dėlto konkrečiai norėjo ir nori savo sistemomis turėti įta
kos ir šeiminiam auklėjimui.
Visa tai rodo, kad mūsų dienomis gyvenamas šeimos klausimų atvžvil
giu neaiškumo laikotarpis; matome lyg-persilaužimo reiškinius. Akivaiz
doje šių pavojų, kurie gresia pakirsti žmonijos pačias gyvybingąsias gys
las, Pijus XI rado reikalą dar kartą primygtinai ir aiškiai formuluoti, su
koncentruotai pareikšti katalikų Bažnyčios doktrinalinę pažiūrą į šeimą
šių dienų pavojų šviesoje net dviejose enciklikose: vienoje kalbėdamas
apie dviejų žmonių sudarytą šeimą, o kitoje — apie šeimos, paties Kū
rėjo tam reikalui skirtos, pareigas jaunosios žmonių kartos auklėjimo
atžvilgiu.
b) Kadangi mums šiuo atveju rūpi šeima, kaip auklėjimo institucija,
tai įdomu prisiminti tai, ką apie šeimos reikšmę ir uždavinius auklėjimo
darbe turėjo progos aiškiai pasakyti tie pedagogai, kurie gyveno kaip tik
tuo laiku, kada, atsiradus reikalui, buvo gausiau pradėtos steigti auklėji
mo įstaigos, turinčios savo uždaviniu bent iš dalies pavaduoti motiną auk
lėtoją, ir kurie patys steigė vaikų prieglaudas, vaikų darželius. Taip J.
Pestalozzis, sukūręs originalų šeimyninio auklėjimo ir motinos pasiaukojimo
grožio bei reikšmės dokumentą, romaną „Lįenhard u. Gertrud“, sako:
„Žmonijos naminiai santykiai yra pirmieji ir tobuliausieji prigimties san
tykiai...
Pirma tu esi vaikas, žmogus, o paskui savo profesijos moki
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nys ... Todėl jūs, tėvų namai, esate tikro žmonijos prigimto ugdymo pa
grindas. Tėvų namai, jūs esate papročių ir valstybės mokykla“1.
Antras to paties autoriaus veikalas, „Wie Gertrud ihre Kinder lehrt“,
rodo mums, kaip motina padeda savo vaiko ugdymo pagrindus.
Ir šiandien tvirtinama, kad dar ne visai suprasta yra Pestalozzio reikš
mė šeimyniniam auklėjimui ir kad jo nurodymai nėra pakankamai prak
tiškai vykdomi.
Pestalozziu sekė Fröbelis teigdamas: „...tik iš ramios, nuošalios šei
mos šventovės gali pirmiausia mums sugrįžti žmonių giminės gerovė“2.
Kaip Pestalozzis mokyklos, — viešosios auklėjimo įstaigos, — auklė
jamuoju pavyzdžiu sekti ragina namų auklėjimą, nes „pastarasis, tesek
damas pirmuoju, turi žmonių giminei vertės“, taip Fr. Fröbelis kuria sa
vų vaikų darželį, pasiremdamas šeimos auklėjimu; į jį „įsiklausyda
mas“, jį „nujausdamas“,, ir pašaukia į darbą moters motiniškąsias, šeimą
kuriančiąsias, jėgas.
Dvidešimtojo amžiaus šeiminio auklėjimo propoguotojai mato tik
šeimoje žmonijos gerovės atstatymą ir per šeimos auklėjimą tikisi žmoni
jos atgimimo.
Kad ir turime matyti visas sunykimo apraiškas, kad ir gausi statis
tika įrodinėja šeimų sumenkėjimą, kad ir su pasibaisėjimu tektų stovėti
ties praraja, tačiau nereikia užmiršti, kalba J. Schröteleris, kad „prigimtoji
šeima yra ir pasiliks žmonių vaikų tikro auklėjimo idealas. Viskas turi
orientuotis į šį idealą“3. J. Schröteleris pabrėžia kaip svarbiausią uždavinį
— sustiprinti vėl natūralią šeimos bazę ir vengti visko, kas galėtų ska
tinti šeimos tolimesnį palaidumą. Jis primena, kad dirbtinės auklėjimo
priemonės niekad negali būti laikomos normalinėmis, bet ir dirbtinės prie
monės, gausiai pasireiškiančios mūsų dienomis, turi savo normų ir įsta
tymų ieškoti šeimoje, žmogaus išsivystymo pirmykščioj eilėj, vadinasi, ir
tai, kas dirbtinio yra, vis dėlto bus geriau, jei labiau priartės prie tikrojo
šeimos charakterio4.
c) Fr. W. Försteris5 vertina šeimos gyvenimą kaip vienintelę vietą, kur
ypač ryškiai išlyginama toji didelė spraga tarp egoizmo ir meilės, kur
visai artimai susitinka prigimtis ir kultūra, pareiga ir palinkimas, kur,
galima sakyti, prigimtis perauga save ir beveik tampa kultūra; šią inty
mią prigimties ir kultūros sąveiką jis laiko turinčia nepalyginamos reikš
mės žmonių geisminiam gyvenimui sukilninti.
1
J. H. Pestalozzi, Ausgewählte Werke, 3 t., 12—13 psl. Beyers Bibliothek päda
gogischer Klassiker.
2 Fr. W. H. Fröbel, Menschenerziehung, 279 psl. Ph. Reclam.
3 J. Schröteler, S. J., Die erzieherische Lage der Zeit und die Aufgabe der Fa
milie, „Magazin für Pädagogik“ 1934, 3 sqs., 123 psl.
4 J. Schröteler, S. J., ten pat.5 Fr. W. Foerster, Lebensführung, 104-5 psL Leipzig 1930.
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Šeimos bendruomenėje, kur narių ryšio pagrindas yra meilė, kur vai
kas mylimas dėl jo paties, kur natūralūs įstatymai verčia mylėti savo kū
ną ir kraują, o sakraliniai ryšiai neleidžia užmiršti vaiko sielos — jau
yra tas pagrindas, kuris žmogaus auklėjime turi lemiamosios reikšmės.
Tėvo ir motinos auklėjimo pagrinde yra natūralus palinkimas, kuris,
pasireiškiąs meile, tėvus padaro vaikų auklėjimo savotiškai reginčius. To
kiu būdu šeimos auklėjime galimas yra į auklėtinį įsijautimas, kuris bū
tinas sėkmingam auklėjimui. Šeimos auklėjimas pasižymi savo organiš
kumu, jis yra maitinamas ir skatinamas gaivalingos šeiminės meilės.
Kaip svarbi motinos meilė vaiko išsivystymui, pasakoja H. Hetzer6,
pasiremdama savo stebėjimais bei tyrinėjimais ir lygindama motinos ir
pasirengusios specialistės auklėjimąją svarbą vaiko išsivystymui skatin
ti. Ji sako, kad motina, racionaliai neparengta, bet klausydama savo
motiniškojo palinkimo, sugeba savo vaiką taip veikti, jog tas vaikas, būda
mas jos globoje, savo išsivystymo kvocientu (1.12) 4—9 mėnesyj prašoka
vaikus, esančius parengtų specialisčių globoje (0.98). Taigi, motinos mei
lė nugali įvairias kliūtis, kurių nepajaučia gal racionaliai vaikų globai
parengta specialistė, tačiau specialistė negali susidaryti tų ryšių, kurie
jungia motiną ir vaiką jų meilėje ir kurie ypač skatina vaiko išsivystymą.
Be to, šeimos pastovumas ir tikrumas laiduoja tą užuovėją, kuri ne
paprastai reikalinga kūdikio, vaiko ir jaunuolio fiziniam sveikatingumui ir
dvasinės plėtotės bei brendimo gerovei. Nesuardomieji šeimos ryšiai, su
siję su pasitikėjimo, pasiaukojimo dvasia, yra nepavaduojama atrama
įvairiuose gyvenimo nepasisekimuose tiek vaiko, tiek jaunuolio ir suau
gusio žmogaus gyvenime.
Šeiminės atramos sąvoka glaudžiai susijusi su „namų“ sąvoka, kuri
reiškia tam tikrą užuovėją nuo išorinio pasaulio: vaikas bėga namo, ar
jis būtų sušalęs, išalkęs, užsigavęs, draugų ar kitų nuskriaustas. Namai jį
nuramina, čia jis jaučiasi tikrai globojamas, todėl atsigavęs vėl gali ban
dyti savo jėgas už tų namų sienų.
Per šeimą, — iš savo „namų“, — vaikas pažįsta pasaulį. Pradžioje
šeima yra jo artimiausias pasaulis, kurį sugeba pažinti ir suprasti. Na
mų aplinka, jos daiktai, veikia jo dvasines galias ir skatina jo fizinį vys
tymąsi. Tarp vaiko dvasinių galių ir aplinkos daiktų susidaro santykiai,
kurie turi vaiko asmenybei susiformuoti esminės reikšmės. Šeimoje su
augusiosios visuomenės narių atstovais jam yra tėvai. Jie vaikui yra at
stovai suaugusiosios kartos ir išorinio pasaulio reikalavimų, tačiau tokiu
būdu ir tokiu kiekiu, kiek ir kaip vaikas pajėgia savo gyvenimo fazėje
tatai suprasti ir įveikti. Taip palaipsniui vaikas įveikia sunkumus, įauga
į suaugusios kartos gyvenimą. Tokiu būdu šeima padeda busimojo žmo
6

H. Hetzer, Mūtterlichkeit, S. Hirzel in Leipzig 1937.
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gaus gyvenimo pagrindus, aprūpina jį tuo lobiu, kuriame susipina į vie
ną visumą tai, kas įgimta ir įgyta.
Šeimoje vaikas randa progos ir savo jėgas bandyti su savąja karta —
su broliais, seserimis. Jis išmoksta galinėtis, varžytis, bet tuo pačiu metu
mokosi susitarti, nusileisti, laimėti, drauge džiaugtis, liūdėti, susitaikyti.
Šios pedagoginės situacijos su vienmečiais broliais seserimis, — per jas,
tas situacijas, vaikas susiduria su tam tikra gausia vaikų visuomene, bet
vis dėlto ne tokia didele, kad jis jos neapvaldytų, joje nepaskęstų, — yra
taip įvairios ir socialinio auklėjimo atžvilgiu taip vertingos, kad jų kitur,
ne šeimoje, neįmanoma sukurti.
Normalioje šeimoje, kur auga berniukai ir mergaitės drauge, daug
lengviau, net pati savaime išsisprendžia ir lyčių problema. Vaikas sa
vaime įauga į lyčių skirtumą, tai jam darosi savaime suprantama, kaip
ir darbo bei pareigų pasiskirstymas. Tėvas sūnums yra „vyriškumo“ mo
delis, o motina dukterims „moteriškumo“. Tėvas „uždirba duoną“ ir glo
boja, saugoja šeimą nuo išorinių gyvenimo dūžių. Salia jo visi jaučia sau
gumo dvasią. Tokiu atveju motina įgalinta yra išvystyti ir pareikšti vei
kimu savo kūrybines galias šeimos viduje, gamindama jos gėrybes, puo
selėdama vertybes, kurdama šeimos dvasią. Vaikai, matydami tėvų pas
tangas, darbus, rūpestį, ir dar natūralios meilės skatinami, prisideda prie
tėvų darbo pasisekimo, kiek galėdami ir pajėgdami. Tokiu būdu šeima
yra darbo bendruomenė, kur natūraliu būdu nariai pasiskirsto darbą, ir
tas darbas visos bendruomenės laikomas lygiaverčiu, — jį atlygina meilė.
Kitos auklėjimo įstaigos yra daugiau pritaikytos vienam, ar keliems,
tačiau nusakytam, ribotam skaičiui uždavinių atlikti.
Jos taikomos tam tikram — ilgesniam ar trumpesniam — vaiko gy
venimo laikotarpiui.
Tuo tarpu namie, šeimoje, vaikas išgyvena visus savo vystymosi lai
kotarpius.
Tėvai turi auklėjimo tikslą, kurio šaknys glūdi jų pasaulėžiūroj, ir ku
ris išbandytas yra jų gyvenimo patyrimais. Šitas auklėjimo tikslas tvarko
jų auklėjamąją veiklą, padeda jiems pasirinkti nuo pat pirmųjų dienų
veikimo priemones, kurios prasideda daugiau vaiko globa, priežiūra, per
eina įvairius auklėjamosios veiklos tarpsnius, pradedant įsakomuoju tė
vų vadovavimu, kada vaikas daugiau auklėjasi suaugusio valios įtakoje
ir pamažu, išsiugdęs savo laisvąją valią, įgauna dvasinės autonomijos, kur
suaugusiųjų, tėvų, vadovavimas jau tampa draugišku patarimu ar įspė
jimu dėl jo paties, vaiko, gerovės. Šitoji įtaka, rūpestis, labai dažnai ne
pasibaigia su fizinio subrendimo metais, nepasibaigia net ir su išsiskyri
mu iš tėvų šeimos rėmų. Šis auklėjamasis veikimas, — žinoma, besikei
čiančia forma, — neretai tęsiasi iki tėvų mirties. Šeimoje vaikas suauga su
autoriteto sąvoka ir pilnai išgyvena paklusnumo ir autoriteto santykį įvai
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riuose laipsniuose ir niuansuose. O ši ypatybė yra būtina tiek sociali
niame, valstybiniame, tiek dvasiniame gyvenime. Taigi, šeimos auklė
jamoji veikla apima visą vaiko — jaunuolio gyvenimą ir visas gyvenimo
sritis; ta auklėjamoji veikla orientuojama pagal tolimąjį auklėjimo, — gy
venimo tikslą; pagal pastarąjį vėl pasirenkamai artimesnieji gyvenimo už
daviniai, o šie vėl apsprendžia priemones, metodus, aktualias situacijas,
priderinamas prie vaiko išsivystymo, prie jo pajėgumo. Šeimoje žmogus
rengiamas ne kuriam atskiram uždaviniui ar uždavinių grupei, bet visam
gyvenimo uždavinių kompleksui; čia randame tautinio, visuomeninio, do
rinio, religinio auklėjimo sintezę. Šis auklėjamasis veikimas paprastai
vyksta prisiderindamas prie aktualių situacijų, o ne prie išdirbtos sistemos,
todėl jis turi tą neįkainojamą auklėjimo ypatybę — konkretumą ir kon
krečių situacijų įspūdingą veikimą (čia ranka, širdis ir protas veikia su
tariamai).
Taigi, šeimos auklėjimas pasižymi savo organiškumu, savo harmonin
gumu puoselėjant, auklėjant ir lavinant visas vaiko galias (tiek fizinį svei
katingumą, tiek dvasinį pajėgumą); jis padeda pagrindus žmogaus gyve
nimui ir daro galimą ir sėkmingą kitų institucijų auklėjimą, jis yra vis
pusiškas, pilnas, jis yra vieningas, ištisinis, turi parengiamojo charakte
rio suaugusio žmogaus gyvenimui; jis yra vieningai tikslingas ir suteikia
progų vaiko valiai pasireikšti konkrečiu veikimu.

II
Tačiau, kad šeima galėtų atlikti savo, kaip auklėjimo institucijos, pa
reigas, jai reikia tam tikrų sąlygų.

Le Play7, aprašydamas europišką XIX a. darbininko šeimą, ją vaiz
duoja kaip darbo bendruomenę, kur didelės reikšmės turi 3 faktoriai:
visų šeimos narių produktyvus darbingumas, apsiribojimas tik būtiniau
siais suvartojamais dalykais (ką papročiai nusako) ir taupumas nuosa
vybei išlaikyti ir iš namų išeinantiems šeimos nariams aprūpinti. Tai
gi, išlaikyti ir padidinti šeimos nuosavybę rūpėjo visiems šeimos nariams.
Dvasinis-dorinis šeimos ryšys rėmėsi dekalogo vykdymu ir tėvo autori
teto veikimu. Ši patriarchalinė šeima individualiai patarnaudavo savo
narių gerovei ir viešumai, nes pastarajai netekdavo rūpintis socialine
senų, paliegėlių ir kitų globa.
Šeimos gyvenimo sukrėtimu Le Play laiko tą momentą, kada ji, šeima,
netenka savo nuosavybės kaip atramos, ir tokiu būdu jos ateitis pasi
7
Le Play, Les Ouvriers Européens, Études sur les travaux, la vie domestique
et la condition morale des populations ouvrières de l’Europe. D’après les faits obser
vées de 1829 à 1855, 21878.
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daro neužtikrinta, kada atsipalaiduoja šeima nuo žemės ir todėl jos egzis
tencija susvyruoja, kada moderniškosios susisiekimo priemonės įneša
naujumo į gyvenimo būdą ir į, papročius, kada religija apšvietimo dėka
netenka savo vadovaujančios įtakos žmogaus gyvenimui.
Šeimos griuvimu laiko jis tą momentą, kada tėvai turi vaikus anksti
išleisti iš namų be tinkamo pasirengimo gyvenimui, be išmokto darbo,
ir negali suteikti vaikams nei globos, nei paramos.
Šį kriterijų taikyti mūsų laikų šeimai, kaip pastebi Alice Salomon ir
Marie Braun8, būtų netikslu, nes šiais laikais didelės dalies tautų šeimos
nėra susijusios su nejudoma nuosavybe, todėl reikia ieškoti kitų turinių
ir jėgų, kurie sujungia šeimos narius į vieną draugę ir padeda šeimai
išsilaikyti.
„Šeima yra kultūros vertybė, kurią įgyvendinti gali tik tas, kuris
jai atsideda su siela ir kūnu“, kalba A. Heinen9. Savo auklėjamąją funk
ciją tegali tada šeima sėkmingai vykdyti, kada tėvai sąmoningai pažįsta
savo auklėjamąjį uždavinį, kada jie pasiryžę visas savo jėgas, glūdin
čias tėviškume ir motiniškume, kuo vaisingiausiai panaudoti, šią pareigą
atlikdami. Šis atsidėjimas auklėjimo pareigoms pasižymi tėvo ir motinos
pastangomis tapti tikromis pedagoginėmis asmenybėmis, kas pareikalauja
iš tėvų nuolatinės savęs kontrolės ir saviauklos.
Nietzschės Zarathustra klausia busimąjį tėvą:
„Tu esi jaunas ir trokštum vaiko ir vedybų. Bet aš tave klausiu:
ar tu esi tas žmogus, kuris gali vaiko trokšti? Ar tu esi nugalėtojas, savęs
valdovas, geismų įsakinėtojas, savo dorybių viešpats? Taigi, aš tave
klausiu“....
„Viršum savęs tu privalai statyti. Bet pirma tu turi man būti pats
pastatytas, stačiakampis savo kūnu ir siela"
Neįmanoma tokia pedagoginė asmenybė, kurios išoriniai veiksmai,
jos elgesys nesiderintų harmoningai su jos vidiniu gyvenimu, kurios gy
venime pasireikštų dvilypumas. Todėl pirmas tėvų saviauklos uždavinys
yra vidinio gyvenimo suderinimas su išoriniu elgesiu. Be to, saviaukla
turi vykti kasdieninio pasiaukojimo kryptimi. „Viskas kitiems, nieko
sau“, kaip parašyta Pestalozzio kapo akmeny. Šis tėvų pasiaukojimas,
atsisakymas ir atsipalaidavimas nuo egoizmo yra auklėjimo autoriteto
pagrindinis bruožas. Jis sudaro tas sąlygas, kurios nesukelia konfliktų
tarp jaunosios ir senosios kartos, o atvirkščiai — verčia vieną kitai au
kotis, kas yra tikrosios šeimos meilės apraiška. Be to, tėvas turi sukurti
sūnums vyriškumo, o motina dukterims moteriškumo idealą. Šitoje vi8

Alice Salamon und Marie Baum, Das Familienleben in der Gegenwart. Ber

lin 1930.
9

Teil III, Band I, 1934.
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dinėje tėviškos jėgos, o motiniško atsidėjimo ir pasiaukojimo sąveikoje
auga ir bręsta vaikai į asmenybes. Vaikus geriausiai auklėjamai pa
veikia tėvų tikras ir vieningas religinis, dorinis, dvasinis ir socialinis gy
venimas, tačiau ir vaikai, besivystydami ir bebręsdami, nuolat veikia tė
vus auklėjančiai savo reikalavimu, kad būtų jiems tvirti vadai.
Be to, tėvai turi būti pasirengę sudaryti vaikams materialinę ir dva
sinę aplinką, kurioje jie geriausiai galėtų tarpti.
Namai yra toji pirmoji konkrečioji vieta, kur pasireiškia dviejų žmo
nių, vyro ir moters, bendros pastangos sudaryti tą reikalingą vaikų auk
lėjimui aplinką; tai yra toji vieta, kur pasireiškia tam tikros rūšies vyro
ir moters sąjungos kūryba.
Vyras, kuris savo uždaviniu laiko pasireikšti savo kūrybingąja galia
už namų sienų, jeigu taip galima sakyti — pasaulinėje plotmėje, ir pasi
naudodamas atlyginimu už tą savo dalyvavimą kultūros gėrybių kūrime
sudaro savo namams tvirtą materialinę atramą, duoda progas moteriai
pasireikšti savo kūrybingąja galia namie, kurti namų gėrybes, puoselėti
vertybes. Šioje srityje pasireiškia savitarpinė lyčių parama bei papil
dymas. Vienu atžvilgiu vyras, teikdamas savo darbu namams atramą,
reikalingas ir pats namų atramos: namų aplinkoje vyras atgauna savo
pusiausvyrą, kad vėl vidinėmis savo kūrybinėmis jėgomis išsiveržtų į pa
saulį. Antru atžvilgiu, kad namai būtų dviejų žmonių kūrybinių jėgų
išraiška, reikalingas yra tam tikras materialinis tikrumas, kur moteris
galėtų atsidėti savo kūrybingajam darbui, pasireiškiančiam namų pasau
lyj. Tačiau, kad tie žmonės, — žinoma, pirmiausia moteris, — galėtų tikrai
savo bute, savo name, sukurti tikruosius namus — tikrą tėviškę, jie
abu, bet ypač moteris, turi būti apsirūpinę ne tik materialinėmis gėry
bėmis, bet ir dvasinėmis priemonėmis.
Sunku yra sukurti namus tiems žmonėms, kurie nuolat kilnojasi iš
vienos vietos į kitą. Žmogaus santykiai su daiktais ir su aplinka yra
labai savotiški. Žmogus savo gyvenamąją aplinką įdvasina, jo vartoja
mieji daiktai darosi jam prasmingi, tiesiog kalba į žmogų. Žmogui, šian
dien čia, rytoj kitur besikilnojančiam, vargiai pasiseks sukurti namus, nes
namų dvasia yra surišta su tam tikru pastovumu.
Namai nemėgsta viešumos. Jeigu į namus įeina ir išeina kas nori
ir kada nori, jeigu namų gyventojai nėra niekad tikri dėl savo ramumo,
niekad nežino su kuo jie namuose gali susidurti, tai „namų dvasia“ iš
eina iš namų ir palieka žmones gyventi viešbutyj: Namų dvasiai rei
kalingas tam tikras atsitvėrimas nuo viešumos, tam tikras uždarumas,
nes be to žmonės nepasijus esą tokioje aplinkoje, kur galima atsikvėpti
po jėgas išeikvojusių kovų, kur galima atgauti gyvenimišką pusiausvyrą.
„My house is my castle“ — daugeliu atvejų apibūdina šį šeimos uždarumą
šeimyninio gyvenimo meisteriai — anglai.
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Šie uždari namai neturi būti perankšti jame gyvenantiems, nes tada
jie darysis nebemalonūs ir bus jaučiama skriauda gal individui, o gal
ir asmenybei. Todėl savotiškas menas yra taip sutvarkyti namus, kad
jie neprarastų savo intymumo pobūdžio, bet kad žmonės drauge, šalia vie
nas kito, gyvendami, vienas kitam nekliūtų, vienas kitam netrukdytų.
Be to, šeimos uždarumas neturi būti aklinis. Šeima, gyvendama kul
tūringoje visuomenėje, tautoje, savo kūrybinguoju darbu turi įtakos vi
suomenės, tautos gyvenimui, bet antra vertus — visuomenės, tautos gy
venimas, jos kūryba, pasireiškianti viešumoje, gali teigiamai apvaisinti
šeimos kūrybą. Seimai, kuri visiškai užsidarytų nuo tautos, plačios
visuomenės įtakos, grėstų pavojus užtrokšti savo ankštume, savo kas
dieniškume ir susmukti savo žmogiškojo gyvenimo vertingumu. Todėl
namų kūrėjų pastangos turėtų pasireikšti šios namų dvasiai reikalingos
sintezės suradimu: namų nuošalumo-uždarumo ir drauge atvirumo, ak
tualumo tautos-visuomenės kultūrinės kūrybos atžvilgiu, jo teigiamos
įtakos pasisavinimu, — o tatai padėtų namų dvasiai įsigyventi ir apsi
vaisinti.
„Namų baldų dvasia“ — tokia tema surengė kartą Vokietijos kata
likų organizacija jauniems sužadėtiniams paskaitų ciklą. Šis pavadini
mas yra būdingas. Nuo baldų parinkimo, jų sutvarkymo, paveikslų su
kabinimo, langų užlaidų, kilimų, kilimėlių, priegalvėlių labai daug pri
klauso namų dvasia, kuri susijusi ir su kultūrine objektyvuota aplinka ir
su žmogaus subjektyviu nusiteikimu. Šiai kultūrinei namų aplinkai
sudaryti nepakanka vien materialinių resursų, nepakanka specialisto pa
tarimo, — čia turi pasireikšti ir namų kūrėjų asmenybė: jų praktiškasis
patyrimas ir individualinis skonis.
Pasitaiko, kad žmonės iš puikių rūmų bėga, ieškodami pasiilgtos na
mų dvasios. Ir randa ją kultūrinių gėrybių atžvilgiu neturtingoje lūšne
lėje. Namų dvasia gali įsikurti ir barako kampelyje, sakoma net — ir
traukinyje, kur tik yra žmonių, pasirengusių ją priimti.
Taigi, pagrindinė vis dėlto sąlyga namams sukurti yra pati žmogaus
asmenybė, jo nusiteikimas, kuris toje aplinkoje, aplink save spinduliuo
damas, pagimdo namų dvasią, reikalingą kiekvienam žmonių visuome
nės nariui. Sitai namų dvasiai reikia nuolatinio puoselėjimo, nes ji len
gvai gali būti ir išvyta; tada žmonės, netekę namų, kartais praranda gy
venimo atramą ir kartais net nežino, kodėl tai įvyko, nes atrodo, kad
netrūko tų materialinių sąlygų, kurios žmogų daro laimingu.
Katalikų Bažnyčia, suprasdama namų dvasios reikšmę žmonijai, įvai
riais būdais laimina šias žmonių pastangas, jas paremia ir papildo: pvz.,
kunigas pašventina namus; šventinamos žvakės, gėlės, verbos, — jos ski
namos namams saugoti. Pagaliau katalikų namai yra Dievo namai; juose
12. Suvažiavimo darkai III
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randame Dievo kertelę (kaime), namų altorių — kryžių, paveikslą (pvz.,
Šv. Jėzaus Širdies), aplink kurį sukasi visas namų gyvenimas.
Tėvai yra savo namuose kunigai, kurie vadovauja Dievo tarnybai
— įvairioms naminėms pamaldoms.
Tėvo kunigystės pareigą mini šv. Augustinas, ragindamas: „Atsto
vaukite mums savo namuose“10, primindamas drauge šeimos galvai pa
reigą saugoti visus šeimos narius (ir vergus) nuo paklydimo.

III
Tačiau mūsų laikais gal ryškiau, negu kitados, matomi yra šeimy
ninio auklėjimo pavojai ir jo ribos.

Didelės reikšmės šeimos išsilaikymui ir gerovei turi materialinės gė
rybės. Tiek šeimų monografijos11, tiek mūsų stebėjimai12 rodo, kad
materialiniai trūkumai įstengia suardyti, sugriauti šeimas, arba bent rim
tai graso jas apdraskyti. Sugriuvusioj šeimoj tėvai nepajėgia būti pe
dagoginėmis asmenybėmis ir savo pavyzdžiu veikti; kartais atvirkščiai —
jie tampa savo vaikų gundytojais, išnaudotojais. Taip pat didelis pavojus
gresia toms šeimoms, tų namų dvasiai, kur nėra bent tinkamo darbo pa
sidalinimo, kur vyras ir žmona lygiai priversti išeiti iš namų, lygiagre
čiai uždarbiauti. Tada nėra kas rūpinasi namais; jeigu žmona atlieka
dvi pareigas, tai viena iš jų, — dažniausiai toji, kuri neapmokama, t. y.
namai, — nukenčia. Ypač negalima yra tada vienos iš svarbiausių šei
mos pareigų atlikti — būtent, vaikus auklėti. Šiuo atveju šeima negali
tinkamai atlikti savo uždavinių, jeigu nėra tinkamo darbų pasidalinimo,
jeigu tėvas nėra šeimos maitintojas, globėjas, o motina nėra šeimos ūkio
tvarkytoja ir vidaus gyvenimo kūrėja.
Tačiau šie ekonominiai pavojai yra reliatyvūs ta prasme, kad jie
labai priklauso nuo asmenybės pajėgumo ir reakcijos. Vienur jie pa
kerta šeimos egzistencijos pagrindus ir drauge padaro žmogų nesuge
bantį tvarkyti savo gyvenimą, kitur jie susilaukia didelio pasipriešinimo
ir esti nugalėti.
Dar didesnė nelaimė gresia šeimai, kai ne tiek materialiniai trūku
mai, kiek šeimos narių ydos destruktyviai veikia sugyvenimą. Čia pir
10 E. Niebecher, Das allgemeine Priestertum der Gläubigen, 159 psl., Pader
born 1936.
11
Alice Salomon und Marie Baum, Das Familienleben in der Gegenwart. Erna
Corte, Forschungen über Bestand und Erschütterungen der Familie in der Gegen
wart, Bd. III, Berlin 1930.
12 O. Norušytė, Dorinis auklėjimas lietuvių -šeimoje, „Naujosios Vaidilutės“ lei
dinys. Kaunas 1939.
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moj eilėj yra girtuokliavimas, kuris gali būti susijęs dar ir su kitomis
ydomis: lošimu, lytiniu palaidumu ir t.t. Šios ydos gali pasitaikyti tiek
neturtingiausioje, tiek turtingiausioje šeimoje. Tik didelės kitų šeimos
narių pastangos gali kartais išlaikyti šeimą nesuardytą, tačiau ir tokia
šeima labai dažnai netenka savo auklėjamosios jėgos jaunajai kartai.
Vis dėlto reikia pastebėti, kad jaunoji karta neretai instinktyviai atsire
mia į sveikąjį šeimos narį, o nesveikąjį išskiria iš įtakingųjų veiksnių.
Tačiau turime nemaža pavyzdžių, ypač iš darbininkų, kur nedar
bas, materialiniai trūkumai kaip tik palaužia asmens valią ir įtraukia jį
į šeimos gyvenimo naikinančią ydą. Tiktai motinos heroiškos pastangos
sugeba dar išlaikyti nesuardytą šeimą, neišblaškytus vaikus ir, nepai
sant visų destruktyvių įtakų, turėti bent dalį teigiamosios įtakos auklė
jamojoj veikloj.
Jeigu vienu atžvilgiu šeimos auklėjimui gali grėsti ekonominės ge
rovės nepakankamumas, tai kitu atžvilgiu vaiko charakterio ugdymui
grės aukščiausio auklėjimo tikslo neturėjimas, kilnių ir tikrų idealų stoka;
o tatai yra mūsų amžiaus liga, Nietzschės žodžiais tariant, „kur mūsų nuo
monėse plepa be tvarkos visi amžiai“.
„Klausiant kaip Pilotas, — sako Forsteris13, — kas yra tiesa? — ne
galima nei savęs nei kitų auklėti; tiktai kilniu ir nepajudinamu tikslu gali
žmogus išsigelbėti iš savo įgimto chaoso ir iš amžinai besikeičiančių pri
gimties impulsų galybės“.
Be tikro auklėjimo idealo negalima yra nei tinkamai metodo pasi
rinkti, be to, negalima yra nei toji tvarka, kur visi gyvenimo uždaviniai
ir visos priemonės randa savo vietą pagal aukščiausiąjį tikslą. Tada
darosi neišvengiami auklėjimo kraštutinumai. „Teisingai kalbama apie mo
tinystės kilnumą, — sako Forsteris14, -— tačiau daugelį moterų, neturinčių
aukštesnės gyvenimožiūros, motinystė veda į tiesiog bedievišką savo kūno
ir kraujo kultą ir į visišką aklumą, kas paliečia svetimas teises ir pirme
bes“. Tokiais atvejais neišvengiamas ir nuolatinis abejojimas, svyravi
mas, kas jokiu būdu negali patarnauti tvirtam charakteriui susiformuoti,
kur visos dorybės būtų savitarpiniame darniame santykyj, palenktame
vyriausiam tikslui.
„Tai nėra atsitiktinumas, kad kaip tik mūsų laikais tvirtinama, esą,
mūsų veiksmus inspiruojanti pasąmonė, nes juo žmogus mažiau vado
vaujamas didelių ir apgalvotų principų, juo daugiau jis pasirengęs būti
vairuojamas pasąmonės procesų ir impulsų“15
Auklėjimui būtinas konkretumas vertybių srityj; t. y. antgamtinės ir
kitos dvasinės vertybės turi būti laikomos tikromis, realiomis, pastovio
13
14
15

Fr. W. Foerster, Alte und neue Erziehung, 179 psl., Luzern 1936.
Fr. W. Foerster, Lebensführung, 107 psl.
Fr. W. Foerster, Alte und neue Erziehung, 184 psl.
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mis; tarp tų vertybių turi būti tikrai jaučiamas pastovus vertės santykis.
Tik tokiu atveju galima yra tikra, nuolatai pastovi auklėjamoji veikla;
tik tada paaiškėja įvairių metodų ir priemonių vertė, kada aiškiai ži
noma, kam auklėjama, kada tos vertybės yra taip realios ir brangios, kad
tik jų šviesoje ir yra vertinamas visas žmogaus gyvenimas.
Kam apsirūpinam dažų atsarga, jeigu nežinome, ką jais dažysime?
— Galima būtų su Montaigne paklausti šeimos auklėtojus, kurie rūpinasi
auklėjimo sistemomis, metodais, priemonėmis, bet aiškiai nenusivokia,
kam jie savo vaiką auklės, kokiam vyriausiam idealui jie palenks visą
savo veikimą. Šeimos auklėtojams gali tokiais atvejais grėsti Jean Paul
Levanoj vaizdingai aprašyti ir sugretinti šeimos dorinio auklėjimo nesu
tarimai, kur pirmą valandą skaitoma vaikui tikroji moralė, antrą — sava
nauda, trečią — klausiama: ar tu esi matęs, kad taip tėvas būtų daręs
kada; o ketvirtą sakoma: tu dar mažas, tai tinka tik suaugusiems,
penktą: svarbiausia, kad tu pasauly pro kitus prasiskverbtum ir taptum
kuo nors valstybėje; šeštą: ne laikiniai dalykai, bet amžinybė ap
sprendžia žmogaus vertę; septintą: todėl nukentėk geriau neteisybę ir
mylėk; aštuntą: ginkis narsiai, jeigu jis tave užkabina; devintą: mie
lasis, neišdykauki taip; dešimtą: berniukas neturi taip ramiai sėdėti;
vienuoliktą: tu turi tėvų daugiau klausyti; dvyliktą: tu turi pats auk
lėtis. Juo neaiškesnis yra vyriausias auklėjimo tikslas, juo mažiau tiki
ma jo realumu, — juo šis prieštaravimas didesnis.
„ ... be atsakymo į klausimą: kam žmogus apskritai gyvena? — dali
niai tikslai nuolatos vienas kitam prieštaraus, vienas kitą trukdys ir nai
kins“16.
Šeimos auklėjimo pareigoms atlikti gali trukdyti tėvų pasiruoši
mo stoka.
Iš pat mažens vaikui reikia nuolatinės priežiūros ir globos, kad jis
fiziškai nežūtų ir kad jo auklėjimo pagrindas nebūtų apardytas. Todėl
tėvams reikia vaiko fizinį išsivystymą, fizinės kultūros reikalus pažinti ir
sugebėti rūpintis jo fizine sveikata, būtent: gyvenimo tvarka, tiksliu mai
tinimu, vaiko darbu ir poilsiu, kūno mankšta ir grūdinimu. Tai yra prie
monės, kurios, tiksliai pavartotos, sudaro pagrindą vaiko fizinei sveikatai
ir sąlygoms dvasiai normaliai išsivystyti.
Besirūpindami vaiko dvasinio išsivystymo reikalais, tėvai turi būti
pasirengę padėti tam vaikui pažinti aplinkinį pasaulį ir jo daiktus, sudary
ti tas sąlygas, kad vaikas galėtų išbandyti savo jėgas ir besigalinėdamas
su medžiaga išmoktų ją pavergti-savo valiai. Tėvai turi nusimanyti apie
reikšmę tos aplinkos medžiagos, kuri patarnauja vaiko vaidinių, jo vaiz
duotės ir inteligencijos formavimuisi, ir mokėti tinkamai ją išgyventi drau
16
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ge su vaikais. Šeima turėtų sugebėti sudaryti atranką įvairių reikalavimų
ir pateikti juos vaikui tokia forma, kad jis galėtų juos įvykdyti. Taip vai
kas, pamažu bręsdamas, palaipsniui sugeba patenkinti vis didesnį, kompli
kuotesnį kiekį reikalavimų, iki jis išaugs iš grynai šeimos rėmų ir, susi
dūręs su išoriniu pasauliu, įstengia ir čia bandyti savo jėgas ir laimėti.
Šeimoje vaikas turi rasti akstinų, žadinančių jo darbštumą, ir tai turi
pasireikšti savaime suprantamu šeimos narių vienas kitam talkinimu vi
sai šeimai reikalingame darbe. Be to, auklėjime turi būti išnaudotos vi
sos konkrečios situacijos, kad atsiradęs vaiko kuo nors susižavėjimas gautų
progos tuoj pat pasireikšti konkrečiu veiksmu.
Šeimai gali trūkti pasiruošimo auklėjimui tuo atžvilgiu, kad ji nepa
žįsta vaiko, jo sielos, kuri besivystydama pasireiškia išorinio gyvenimo
veiksmais. Todėl suaugusieji gali kartais į nemalonias, jų akimis žiū
rint, vaikų apraiškas netinkamai reaguoti ir tuo būdu laužyti vaiko charak
terį arba pakreipti jo palinkimus netinkama kryptimi. Šito siaurumo ne
trūksta kartais net vidutiniškai šeimai, pvz., kada matome vienus vai
kus išaugusius teigiamų, kitus neigiamų charakterių toje pačioje aplin
mumų, glūdinčių pačiame vaike. Taip pat nepasirengusiai šeimai gali
būti persiaura arba atsilikusi ir todėl neišnaudojanti visų auklėjimo gali
mybių, glūdinčių pačiame vaike. Taip pat nepasirengusiai šeimai gali
grėsti išorinis pavojus, ypač tuo metu, kada vaikas natūraliai savo vidi
niu išsivystymu ir išoriniu gyvenimu pamažu vaduojasi iš siaurų šeimos
ribų ir įžengia į vis platesnį gyvenimo plotą. Tada šeima, kuri pati nesi
orientuoja gyvenamojoj situacijoj ir jos neapvaldo, negali išnaudoti ir
visų veiksnių, auklėjančiai veikiančių vaiką tolimesnėje aplinkoje. To
kiais atsitikimais neretai vietoje kad šeimos auklėjimą papildytų mo
kykla, draugai, organizacijos, — o tatai žmogui yra labai vertinga, — ky
la konfliktai tarp šeimos auklėjimo ir tų kitų institucijų; tas dažno
kai atneša žalos pačiam šeimos auklėjimui ir besiformuojančiam žmogaus
charakteriui.
Materialistinės dvasios ir egoizmo įtakoje šeimai, kaip auklėjamajai
institucijai, gresia pavojus dėl ekonominių išskaičiavimų ir savo patogu
mų dirbtiniu būdu apribojimas vaikų skaičiaus. Šiandien vienturčio vaiko
auklėjimas sudaro problemą, kuri visų krypčių pedagogų rimtai svarsto
ma, nes tokiu būdu šeiminiam auklėjimui atimama viena iš labai svar
bių auklėjimo situacijų ir nustojama daug vertingų progų augančio žmo
gaus charakteriui pataisyti, papildyti, išsilyginti. Tokiais atvejais tenka
šeimai ieškoti papildymo kitur, dirbtinėj aplinkoj, tačiau kita aplinka
niekad negali pavaduoti natūralios šeimos, kur išmokstama natūraliu bū
du susitarti, prisitaikinti, nugalėti savo egoizmą, patarnauti ir pasiaukoti.
Be to, didelio susirūpinimo pedagogai rodo pasireiškiančiu prigimties kerš
tu per gausioje vienturčiui vaikui tėvų meilėje, kuri, jei skiriama daugeliui
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vaikų, skatina jų išsivystymą ir apvaisina visą auklėjimą, o skiriama vie
nam vaikui — pati suserga hipertrofija ir, pasirinkdama auklėjimo prie
mones, neišlaiko pusiausvyros; dėl to vaikas auga išlepęs, užglostytas, be
išbandytų ir užgrūdintų jėgų; dėl jo fizinės gerovės ir sveikatos užmirš
tama dvasinė gerovė, siela ir vyriausieji žmogaus gyvenimo tikslai.
Egoizme glūdi ir dviejų kartų konfliktai — šaknys jaunosios kartos
kovos su senąja, nes egoizmas neleidžia surasti autoriteto esmės ir atiduo
ti viską kitiems, o sau nieko nepasilikti. Čia randa dirvos ir vaikų pro
fesijos pasirinkimo tragedija, nes tėvai kartais, nepaisydami vaiko palin
kimų, jo talento, dėl egoistinių sumetimų (tarnaudami daugiau sau, negu
vaikui) verčia vaikus rinktis ne tas kurias reikia profesijas. Be abejo, dėl
to nukenčia žmogus, kuris negali savuosius, Dievo duotus, talentus išvysty
ti ir tokiu būdu pasireikšti savo pilna asmenybe; šiuo atveju kenkiama ir
profesiniam darbui, nes dažnai nemėgiamasis darbas sugriauna profesi
nę etiką.
Šeiminis auklėjimas, kaip ir kitas kuris, turi savo specifines ver
tybes, kurios geriausiai yra puoselėjamos idealioje šeimos atmosfe
roje ir su kuriomis žmogus geriausiai susigyvena, augdamas šeimoje. Šei
mos vertybės nebranginamos ir jos žmogaus neveikia tada, kai atrofuojasi
šeiminis jausmas. Tuo tarpu šis jausmas gali atrofuotis tada, kai vaikas ne
auga tikroje šeimoje. Todėl pedagogai ir yra nepaprastai susirūpinę šei
miniu auklėjimu,- nes to jausmo atrofavimasis atneštų žmonijos pagrin
dinės celės, šeimos, išnykimą.

IV
Paminėjus šeiminio auklėjimo svarbą, būtinas jam sąlygas ir
gresiančius pavojus, be abejo, pirmoj eilėj pravartu pažvelgti į lietuvišką
šeimą tų sąlygų ir pavojų šviesoje. Mūsų šeima, išgyvendama bendrus
visoms tautoms laiko atneštus sunkumus, dar išgyvena ir savo specifinius
tautinius sunkumus, kurie kyla iš staigaus tautos gyvenimo situacijos pa
kitėjimo ir trūkumų pasirengimo tinkamai įjungti gyvenimo iškeltuosius
reikalavimus į savo pasaulėžiūrą, susidaryti pilną gyvenimo koncepciją ir
tokiu būdu teigiamai, tautai naudingai, išspręsti šeimos gyvenimo užda
vinius.
Kalbėdami apie lietuvišką šeimą, daugiau remsimės „Dorinio auklė
jimo lietuvių šeimoje“17 daviniais, kur yra panaudoti pasikalbėjimai auk
lėjimo klausimais su 200 lietuvių motinų iš įvairių liet. visuomenės
sluoksnių. Minėtoj knygoj liet. visuomenė padalinta į 4 sluoksnius: ūki
17 O. Norušytė. Dorinis auklėjimas lietuvių šeimoje, „Naujosios Vaidilutės“
leid., Kaunas 1939.
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ninku, darbininkų, miesčionių, šviesuolių. Be abejo, visose 4 šeimose
randame apskritai būdingų lietuviškai šeimai žymių. Tačiau pasikeitusi
materialinių gėrybių aplinka, taip pat pasikeitęs tų gėrybių vertinimas,
pasikeitusi ir socialinė šeimos padėtis jau spėjo uždėti tam tikrų vi
suomenės grupių šeimoms savo skirtingą antspaudą, o tatai jau pasi
reiškia ir vaikų auklėjime: suaugėlio auklėjimo tikslų skyrimu, gyvenimo
uždavinių numatymu, taip pat konkrečiose auklėjimo situacijose prie
monių pasirinkimu ir tų priemonių bei auklėjimo reikalavimų motyva
vimu. Šeimos pedagoginėj veikloj, kur suaugusioji karta, pasinaudodama
savo gyvenimo patyrimu, stengiasi apsaugoti savo jaunuolius nuo jų pa
čių anksčiau patirtųjų klaidų ir visą to jaunuolio gyvenimo kelią pada
ryti sklandesnį, lygesnį, pakilesnį, — pamatome tos visuomenės grupės
gyvenimo akiratį, jų pažiūrą į gyvenimą; pamatome tą perspektyvą, iš
kurios jie žiūri į gyvenimą; pagaliau pamatome, kokius uždavinius savo
vaikams, — o tuo būdu ir iš viso savo grupės šeimai, sau patiems, —
skiria gyvenime atlikti. Priemonių parinkimas, jų motyvavimas mums
parodo vaiko sielos pažinimą, nusimanymą apie jo ne tik kūno, bet ir
dvasios evoliuciją, o taip pat ir šeimos patyrimą toje srityje, jos sugebė
jimą apvaldyti situacijas, kada jai tenka pritaikinti aktualiai situacijai
vienokią ar kitokią priemonę, turint galvoj tolimesnįjį auklėjimo tikslą,
skirtą jau tik suaugusiam žmogui galutinai realizuoti.
Šeimoje randame tą visą auklėjamųjų momentų kompleksą, kuris
turi jaunajai kartai įtakos, nepaisant kiek apie tai nusimano suaugu
sioji karta. Minėjome, kad šeimoje tas kompleksas yra nuolatinio išsi
vystymo stadijoje; jis prasideda bejėgio vaiko globojimu ir baigiasi su
augusio žmogaus saviaukla. Auklėjamoji veikla, viena iš pagrindinių
šeimos funkcijų, iš auklėtojo pareikalauja tam tikro pozityvaus nusitei
kimo ir pasirengimo.
Nagrinėdami lietuvių šeimos suaugusios kartos sąmoningą auklėja
mąją įtaką jaunajai kartai ir pasiremdami pačių motinų-tėvų parodymais,
pastebėjome auklėjimo tikslų skyrimą, gana glaudžiai susijusį su šeimos
medžiagine ir visuomenine aplinka, jos padėtimi ir įvairiais gyvenimo
veiksniais, veikiančiais ją. Taip pat pastebėjome šeimose vartojamas auk
lėjimo priemones ir motyvus, glaudžiai susijusius su pasirenkamuoju auk
lėjimo tikslu.
Lietuviška darbininkų šeima skiriasi nuo ūkininko šeimos ne tiek
savo kultūriniu lygmenimi, kiek materialinės egzistencijos netikrumu, dar
bo nepastovumu; jai daugiau gresia įvairios gyvenimo ydos, nes jos gyve
namojoj aplinkoje yra pagundų daug stipresnių, negu kaimo aplinkoje,
tuo tarpu šeimos, ryšiai daug laisvesni, ir todėl atrama šeimoje nejau
čiama taip tvirtai, kaip ūkininko šeimoje. Ir štai toje darbininkų šeimoje
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matome jau. skirtingą pažiūrą į savo vaikų auklėjimą tiek trokštamų ver
tybių atžvilgiu, tiek auklėjimo priemonių pasirinkimu.
Jeigu ūkininkui rūpi savo vaikų geras sugyvenimas su žmonėmis,
neiškrypimas iš dorinio kelio, kurį saisto religijos nuostatai, tai darbinin
kas daugiau linkęs yra gintis nuo jo egzistencijai gresiančių pavojų, ku
riuos jis mato girtuokliavime, lošime, lytiniame palaidume ir t.t. Jeigu
ūkininkas, siekdamas auklėjimo tikslų, remia savo reikalavimus Dievo
ir tėvų autoritetu, tai darbininkas ypač baido savo vaikus konkrečiai pa
juntama bausme ir juos baudžia.
Nors visuose Lietuvos miesto sluoksniuose (darbininkų, miesčionių ir
inteligentų) ryškios yra pastangos užtikrinti ir sustiprinti savo materia
lines pozicijas, kas pasireiškia ir pasakytose trokštamosiose savo vaikams
profesijose, tačiau atskirai matome jau ryškius skirtumus darbininkų,
miesčionių ir inteligentų šeimose, kada materialinė pozicija stebima tiks
lų visumoje. Tada matome, kad miesčionių šeima, trokšdama savo vai
kams geresnės pozicijos, jaučia tuo būdu realų pagrindą savo troškimams
įgyvendinti. Čia dažniausiai randame tikslesnį darbo pasidalinimą ir
darbo bendruomenę, nes čia visa šeima stengiasi prisidėti prie bendro šei
mos turto, ir todėl čia yra panašumo į ūkininko šeimą. Tačiau miesčio
nių šeima skiria savo jaunajai kartai kiek kitokesnius uždavinius, negu
ūkininkas, todėl ji pati iš savo vaikų reikalauja mažiau pagalbos ir dau
giau stengiasi vaikus paruošti jų busimajam gyvenimui, — leidžia į mok
slus, skirdami tam laiką ir lėšas. Tuo tarpu ūkininko vaikas paprastai
rengiasi būti ūkininku ir jau nuo pat vaikystės jis įtrauktas į šeimos dar
bus, kurie tarnauja tėviškei išlaikyti ir turtui didinti. Be to, miesčionių
šeima, jausdama savo atramą materialinėj srityj ir geriau įžvelgdama į
miestinio gyvenimo reikalus, kitaip žiūrį į patį gyvenimą, — stengiasi jį
suprasti ir jam vairuoti savo vaikus parengti. Čia įvairesnės darosi ir
auklėjimo priemonės, kuriomis stengiamasi išbandyti įvairias psichines
vaiko instancijas, panaudoti, kiek tai pajėgiama, auklėjimą trokštamiems
uždaviniams įgyvendinti ir tikslams pasiekti.
Materialinės egzistencijos užtikrinimo pastangos labai ryškios yra ir
inteligentuose, tačiau jos jau praaugusios gryną kovą dėl būvio. Todėl,
nors ir neretai dar linkima vaikui uždarbio atžvilgiu tikresnės profesijos,
dažnai profesija vis dėlto esti ta, kuri laiduoja daugiau asmens lais
vumą, savarankiškumą, kurios atlikimas, o dėl to ir pelningumas, daugiau
priklauso nuo paties asmens pajėgumo ir pasirengimo. Tačiau neretas
jau ir toks atsitikimas, kad į profesiją, į uždarbį nekreipiama dėmesio,
o daugiau galvojama apie grynai žmogiškąsias charakterio ypatybes, taip
pat apie saikingą altruizmą. Priemonių pasirinkimo atžvilgiu matome
pastangas daugiau prisitaikyti prie vaiko išsivystymo, jo pajėgumo, taip
pat sudaryti palankesnes auklėjimo sąlygas.— aplinką.

O. NORUŠYTĖ, ŠEIMYNINIO AUKLĖJIMO PADĖTIS IR MŪSŲ LAIKAI

185

Kalbant apie auklėjimo priemones, kurias pasirenka suaugėlis, vado
vaudamas vaikui ir palaipsniui siekdamas pasiskirto auklėjimo tikslo,
pirmiausia iškyla pažinimo reikalas to individo, kurį teks auklėti ir atsi
dėjus su meile ir pareigos jausmu, drauge su tuo pačiu auklėtiniu išgy
venti visus sielos išsivystymo laikotarpius, prisiderinant prie auklėtinyj
esančių galimumų, tuos galimumus išnaudojant ir nuolat būnant tik va
dovo rolėje, — ne pačiam sau siekiant tikslo, bet norint vedamąjį prie jo
privesti ir sudaryti tas sąlygas, kad pagaliau vedamasis pažintų tą tikslą,
su juo susigyventų, pradėtų branginti ir pats užsidegęs bandytų jį pa
siekti, nereikalaudamas jau suaugusiojo vadovo. Taigi, prisiderinant prie
vaiko psichinio gyvenimo išsivystymo ir pobūdžio, šis suaugusiojo vado
vavimas vaikui gali būti griežtesnis, glaudesnis, tai vėl kitais atvejais
daugiau prielaidesnis, kada vaikas ne įsakomas, bet tik sudaromos jam
sąlygos, numatomi būdai ir jie priartinami prie jo, kad pats, tasai vaikas,
eitų skirtuoju keliu ir pats siektų tikslo. Sielos gyvenimo didelės kri
zės laikotarpiais suaugėlis sudaro tas sąlygas ir pats yra tąja asmenybe,
į kurią vaikas atsiremia savo abejonių metu; vidaus neramumų iš
vargintas, jis pasinaudoja suaugusioji draugo patarimais, paremtais gy
venimo ir jaunuolio sielos pažinimu; tokiu būdu jaunuolis pagaliau ne
lūžta tos krizės prislėgtas, bet susiranda savo gyvenimo koncepciją ir ke
lią, kuris pasižymi pusiausvyra. Kad šis suaugusiojo vadovavimas būtų
galimas, reikia, kaip minėjome, vaiko sielos gyvenimą, jo evoliuciją są
moningai pažinti, nes didelis pavojus gresia pedagoginei veiklai, jeigu
mažu vaiku rimtai nesirūpinama, jeigu jis apytikriai iki 3—5 metų, kaip
mūsų surinktoje medžiagoje matyti, vis dar laikomas „durneliu“, nieko
neišmanančiu, ir čia todėl jam daug kas leistina, ir kai tas laikas, kada
vaikas yra linkęs sekti suaugusiu ir- paklusti jo reikalavimams, nėra iš
naudojamas geriems įpročiams sudaryti.
Vaikui beaugant, auga ir tėvų statomi reikalavimai. Tada matome
lygiagrečiai augančias, tėvų gausiai vartojamas, griežtas priemones, bū
tent, bausmes, o motyvuose — grasymų gausumą ne tik tėvų autoritetu
pasiremiant, bet stengiantis ir baudžiančio Dievo baimę sukelti. Vaikui
augant, netiesioginių priemonių vietą užima bausmės, kurios nuolat auga
ir savo viršūnę pasiekia kritinguoju vaikui laikotarpiu — prieš pubertetą.
Taigi, atrodo, kad motina, pajutusi vaiką esant savarankiškai veikiančiu
subjektu, pajutusi reikalą turėti gilesnės jam įtakos, griebiasi tų priemo
nių, kurios jai atrodo pakankamai įspūdingos ir kurias suaugęs, būda
mas daug patogesnėje pozicijoje negu vaikas, pajėgia įvykdyti. Prieš
pubertetą tėvų autoritetinės priemonės ir- bausmės neretai iššaukia tra
gingų konfliktų. Mūsų turimoj medžiagoj matome vaikus, bėgančius iš
namų, taip pat motinas, sunkiai išgyvenančias šį laikotarpį — kada „vai
kas jau neklauso“, bet dar yra nesuaugęs. Šiuo atžvilgiu ypač skundžiasi

186

O. NORUŠYTĖ, ŠEIMYNINIO AUKLĖJIMO PADĖTIS IR MŪSŲ LAIKAI

ūkininkės ir darbininkės. Mūsų protokoluose randame pavyzdžių, kur
darbininkės ir ūkininkės prisipažįsta savo bejėgiškumu, nes mušimas po
mušimo nieko nepadedąs, o vaiką „negi užmuši“; kitos vėl aiškiai sakosi
nežinančios nė ką daryti, nes vaikas savo darąs, bėgąs iš namų ir t.t.
Taip kalba motinos, išgyvendamos su vaikais tą laikotarpį, kada pa
bunda vaiko asmenybė, kada jo siela išgyvena savotišką krizę ir pati
ieško apsisprendimo būdų, kada pasireiškia savarankiškos gyvenimo kon
cepcijos bandymai, o motina, nenusivokdama apie vaiko sielos padėtį,
nori dar pavartoti dresūros priemonę, bausmę, ir tokiu būdu palaikyti
tarp vaiko ir savęs autoritetinius, tikriau sakant — baimės santykius,
kad vaikas neišslystų iš jos rankos. Tuo tarpu pirmieji vaiko gyvenimo
metai, kada dresūros priemonės galėtų būti sėkmingiau panaudojamos
pastoviems įpročiams sudaryti, nėra išnaudojami pedagoginiu atžvilgiu.
Šių konfliktų mažiau pasitaiko miesčionių šeimose, nes jos vis dėlto,
mūsų turimąja medžiaga, daugiau skiria reikšmės pamokymui ir turi
daugiau laiko ir noro domėtis vaiko sielos išgyvenimais, kai tuo tarpu
ūkininkės ir darbininkės mini neturinčios laiko vaikams mokyti ir todėl
mušančios: tai esą daug greičiau sekas atlikti, ir greičiau paklauso. Be
to, reikia pastebėti, kad ūkininkės kartais ir reikalo nejaučia: ką čia daug
vaikams pasakosi. Pasakai, ir turi klausyti, o neklausys, — tai tam diržas.
Ūkininkės ir darbininkės vartojama bausmė atlieka įsakymo vykdymo,
laidavimo ir atbaidymo funkcijas, o miesčionys ir inteligentai, šalia
minėtųjų, ieško jau kitokių bausmės rūšių ir daugiau kreipia dėmesio į
vaiką skatinančiąją pusę, kuri ypač mūsų turimojoj medžiagoj pasireiš
kia kurio nors vaikų noro atmetimu ar atpildu už padarytą gerą darbą.
Čia matome, tiesa, naujų veikimo formų ieškojimo, bet kurios vis dėlto
su vaiko galiomis neturi vidinio ryšio ir yra tik kitokios rūšies malonumo
ar nemalonumo suteikimas. Jų veikimas taip pat yra laikinis, kaip tu
rimoj medžiagoj matyti, kada motina vaiko pažadą pasitaisyti, būti ge
resniu išgauna žadėdama nupirkti foto aparatą, pačiūžas, leisti į kiną, ža
dėdama užmokėti pinigais (po 10 centų) už paklausymą ir t.t. Tokiu
būdu motina palaiko kurį laiką vaiko tam tikros krypties pastangas, ta
čiau tos pačios motinos skundžiasi šių priemonių nepakankamumu ilges
niam laikui, nes vaikas vėl viską užmiršta, o be to, kartais ir sako: tai
neduosi man 10 centų, o kai būsiu gera, tai vėl duosi.
Taigi, ir čia pastebime sudarančias vaikui laikinio afekto priemo
nes, kurios įstengia tam tikrą laiką paveikti vaiko pastangas, bet ne dėl
pačios vertybės, o dėl pašalinio, daikto, dėl malonumo.
Vadinasi, tai nėra toji bausmės rūšis, kuri kreiptųsi į patį vaiką, į
jame glūdinčius galimumus, į jo valią ir iššauktų gailestį dėl blogo, ža
dintų pasiryžimą veikti dėl paties gėrio, kuris turi nenykstamos vertės
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ir kuriuo susižavėjus surandama auklėjime skatinančioji jėga, einanti iš
paties gėrio.
Mūsų turimojoj medžiagoj atrodo, kad lieka neišnaudoti, kaip auklėji
mo priemonės, pavyzdys ir pamokymas. Pastarojo maža yra ūkininkuose
ir darbininkuose, nes teisinamasi laiko stoka vaikams daug pasakoti, —
daugiausia jo yra inteligentuose. Tačiau, jeigu ūkininkai ir darbininkai
reikalauja iš vaiko veiksmo be pagrindimo, be paaiškinimo: pasakiau ir,
baigta — reikia klausyti, — tai inteligentų pamokyme pastebime kitą trū
kumą, būtent, su pamokymu kartu neina konkretus veiksmas; teoretinis
pamokymas dažnai neturi progos būti konkrečiai pritaikintas. Pasigen
dame auklėjimo priemonėse ir tėvų pedagoginės asmenybės pavyzdžio,
kurį šeiminiame auklėjime laikome viena iš svarbiausių. Tiesa, ran
dame nusiskundimų dėl blogo šeimos sugyvenimo pavyzdžio: nieko iš
mūsų vaikų gero nebus. — Kodėl? — Dėl to, kad jie nieko gero ne
mato, nei negirdi, — tačiau, kad pavyzdys būtų sąmoningai pozityviai
panaudojamas auklėjimui, mūsų medžiagoj labai retai pasitaiko.
Kalbant apie auklėjimo priemones, mums be abejo rūpi sužinoti,
kas tas priemones vairuoja — kokios vertybės ypač branginamos ir kiek
jos turi skatinančios ir nurodančios galios auklėjime.
-Vertybių sritis yra toji vieta, kur suaugusioji karta susitinka su jau
nąja, kur pasireiškia abiejų kartų susižavėjimas ir tikėjimas tų vertybių
tikrumu ir kur parodomos abiejų kartų pastangos, stengiantis tas brangi
namas vertybes realizuoti savo gyvenime.
Giliausias ryšys tėvų ir vaikų pasireiškia „tikėjimo kontakte“, sako
A. Heinenas18, t. y. srityj tų vertybių, kurios saisto ir įprasmina visą žmo
gaus gyvenimą. Suaugęs apvaldo tas vertybių sritis, jis pagal savo pa
saulėžiūrą pažįsta jų tarpusavį santykį, jų vertingumo laipsnį, jis yra
pasiryžęs ir savo gyvenimo įpėdinį įvesti į tą pasaulį. Ši sritis susieta
su pačiais centriniais žmogaus sielos išgyvenimais, ji nustato žmogaus
protą, jausmus ir valią, skatina juos ta ar kita kryptimi veikti. Neįma
nomas joks auklėjimas be auklėjimo tikslo, nes jokiu būdu negalima už
degti, sužavėti kitus tuo, kuo pats netiki. Todėl ir auklėjimo vertybių
srityj negalimas joks tikras auklėjimas toms vertybėms siekti ir joms
prisitaikyti, jeigu pats auklėtojas netiki tų vertybių sričių realiu pritai
komumu. Religingo žmogaus neišauklės tas, kuriam religinis gyvenimas,
jo tiesos, nėra tikroji tikrovė, o tik iliuzija, arba vienas iš šalutinių gy
venimo apraiškų, — jeigu jis pats negyvens tuo gyvenimu.
Šioj srityj, — pastovių, branginamų gyvenimo vertybių srityj, —
šių dienų pasaulis išgyvena didelę krizę, išgyvena ją ir mūsų tauta, jau
veikiama to bendrojo, viso pasaulio, pasaulėžiūrinio išgyvenimo. Bet
18 Anton Heinen, Familienpädagogik. Handbuch der Erziehungswissenschaft
Teil III. Band I. 1934.
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mūsų tauta dar ir savaip jį giliai išgyvena dėl pasikeitusių gyvenimo
sąlygų; tatai ypač. tenka smarkiai išgyventi mūsų visuomenės tai daliai,
kuriai teko išeiti iš įprastinės kaimo aplinkos, atsisakyti jos pasaulėvaiz
džio, drauge ir gyvenimožiūros; o jeigu ir neatsisakyti, tai, visa tatai pa
silaikant, nesusiorientuoti naujose gyvenimo situacijose.
Vertybių atžvilgiu aiškų veidą parodo mums ūkininko šeima. Ūki
ninkė, kuri savo vaikus stengiasi išauklėti taip, kad jie organiškai susi
jungtų su esama santvarka, su įprasta aplinka, o iškrypimą iš įprastų gy
venamųjų ūkininko vėžių laiko nenormalumu, — stengiasi vaikus supažin
dinti su esamais papročiais, tradicija; iš to kylą reikalavimai ir tiems rei
kalavimams nusilenkimas atrodo jai pačiai būtinas ir savaime supranta
mas, nes „taip visi daro; taip visi geri žmonės gyvena“; ji taip pat ir iš
vaiko reikalauja to būtino nusilenkimo, prisitaikymo, — o vaiko pasi
priešinimas sukelia šeimoje konfliktus. Tačiau visam jos gyvenimui ir
vertybių orumui pagrindinės reikšmės turi religija. Religija apsprendžia
ūkininkės visą gyvenimą, ji vertina jį pagal religijos nuostatus etinėje
srityj. Religija suaugusi su ūkininkės visu gyvenimu; ji tiki religinio
gyvenimo realumu; tuo paremti ir jos sakomieji vaikui motyvai, ir ji turi
įtakos jos pasirenkamoms priemonėms. Paklausta, ar jai vis tiek būtų,
jeigu vaikas būtų netikintis, ūkininkė atsako: „Kas tada iš žmogaus būtų,
jis būtų gyvulys, — kitu atveju, — geriau tegul neaugtų, jeigu jau toks
būtų“. Iš pastarojo pasakymo matome heroišką pasiryžimą paaukoti ge
riau vaiko gyvybę, negu principus, įprasminančius gyvenimą. Tuo tarpu
inteligentė motina, kalbėdama apie religinį auklėjimą, sako:- „žinoma, tai
labai gera, kol vaikas mažas, o paskui, kai paaugs, jis pats pasirinks, kas
jam geriau“. Tai jau yra drungna nuotaika pagrindinių gyvenimo prin
cipų atžvilgiu, tų principų, dėl kurių ūkininkė pasirengusi net vaiko gy
venimą aukoti. Kitas pavyzdys, kada inteligentė, paklausta, ar jai vis
tiek, jei vaikas būtų tikintis ar netikintis, atsako: „Tikintis, nes tada
daug lengviau daug ką gyvenime pakelti. Tačiau konfesija nesvarbu“.
Čia vėl matome tam tikrą praktišką motyvą, bet apibendrintą — abstrak
tų, kuriam jau nesvarbi yra tų principų tokia, o ne kitokia, dorinė įtaka
gyvenimui. Pasaulėžiūrinė abstrakcija, religijos principų nesilaikymas
gyvenime, religija sau, o gyvenimas sau, — tatai yra charakteringas
mūsų amžiaus šūkis, — ryškiai pasireiškia ir mūsų inteligentų šeimoje.
Be abejo, šio teigimo nebendrinsime ir netaikysime visoms inteligentų
šeimoms, tačiau reikia pažymėti, kad stebint mūsų vidutinę šeimą, jis
ryškiai pastebimas, nes gyvenimo sąlygos, jų staigus kai kuriais atvejais
pasikeitimas, atnešė gėrybių perkainojimo srityj didelių atmainų, ir tas
nepaliko be įtakos vertybių sričiai.
Kadangi religinės tiesos nebėra tie principai, dėl kurių reikėtų pa
aukoti savo ir vaiko gyvybę, tai matome, kad ir konkrečiame auklėjime
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motyvai nesemiami iš tų vertybių sričių. Kada ūkininkų auklėjimo mo
tyvuose randame 34,6% paminėtų iš religinės srities, tai inteligentai jų
mini tik 18,8°/o. Vietoj to matome augančias kitas vertybių sritis, ku
rios remiasi daugiau natūraline tėvų meile ar kitais prigimtais nuostatais.
Taigi, matome iš vienos pusės vertybių sričių įvairėjimą, tačiau matome
ir jų nukėlimą iš antgamtinio į gamtinį pasaulį, kuris kai kuriais atžvil
giais ir tam tikrame amžiuje vaikui yra artimesnis, tačiau kuris iš žmo
gaus gyvenimo atima pakilumą ir nesukelia nusiteikimo savo gyvenimą
tvarkyti, nuolat turint prieš akis pačius tolimuosius gyvenimo tikslus, ir
pagal kylančius iš tų tikslų principus. Taip pat pastebime, kad žmogus
jau neretai pats darosi dorinio gyvenimo mastas, nes remiamasi žmogiš
kumu auklėjime: „Tai ne žmogiška. — Tau gėda, kad tu žmogus, ir taip
darai“. Kad šis mastas labai slidus ir gali būti labai netikras, auklėjime
nepastovus — įrodinėti, tur būt, nereikia, prisimenant, kaip įvairiai šian
dien yra žmogiškumas suprantamas.
Kada neturima taip branginamų vertybių, dėl kurių aukojamas visas
gyvenimas, tai auklėjimas nukenčia vienu ypač svarbiu atžvilgiu, bū
tent, konkretumo stoka. Vaikas dažnai to, kas jam pasakojama ir kuo
net jo susižavėjimas sukeliamas, negauna progos konkrečiai įvykdyti.
Štai pavyzdėlis tam pailiustruoti: miesto vaikas yra daug girdėjęs apie
gerus vaikus, kurie kitiems, ypač seniems, šiuo ar tuo padeda. Kada
kartą, eidamas į vaikų darželį su motina, pamato Senutę, nešančią mal
kas, jis kviečia motiną eiti jai padėti. Motina bando vaiką įvairiai atkal
bėti nuo jo pareikšto noro. Pačios motinos žodžiais — visa laimė, kad
senutė pasuko kita kryptimi, todėl situacija buvo išgelbėta, nes „pervėlu
būtų į darželį“. Tačiau vaikas nenusileidžia ir kamantinėja motiną, ar
ji būtų tikrai senutei padėjusi. Motinai atsakius teigiamai, vaikas sako:
tai tu gera, jeigu būtum padėjusi. Tačiau motina sakosi ir pati neži
nanti, kaip būtų reikėję išsisukti iš tos padėties, jei viskas būtų kitaip
pakrypę; jai taip pat ne visai aišku, ar vaikas ja patikėjo, nes jis žiūrėjęs
į ją vis dėlto smalsiai ir atrodęs abejojąs.
Tuo tarpu ūkininko vaikas konkrečiau pajuto levo veiksmą, kada
jie važiuodami pasivijo neturtingą pėsčią einantį žmogų į miestelį ir pa
kvietė jį į vežimą sėsti.
Taip pat gausu yra atsitikimų, kada motina dėl siauros egoistinės
vaiko kūno meilės nesugeba išlaikyti pusiausvyros tarp kūno ir dvasinės
sveikatos; kultyvuodama vieną iš jų, neretai nuskriaudžia kita ir padaro
vaikui net didelės žalos.
Dėl to kaip tik ir kyla vėl reikalas paliesti tam tikrą netikrumą, abe
jones vertybių srityj ir su jomis susijusių priemonių pasirinkimą bei to
pasirinkimo motyvus. Netikrumas, abejonės auklėjimo srityj yra di
džiausi auklėtinio ir auklėjimo priešai. Tatai, šalia kitų, yra tos prie
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žastys, kurios neleidžia šeimai rasti tinkamo santykio tarp autoriteto, —
o tuo būdu ir paklusnumo, — bei pedagoginės laisvės. Be abejo, čia vei
kia taip pat toji vertybių sritis, kuri nustato šios rūšies santykius tarp
vaiko ir tėvų. Dekalogo 4 įsakymas nurodo aiškų santykį. Ūkininko
šeima stengiasi šį santykį išlaikyti kad ir primityviausiomis formomis,
kartais net per dideliu griežtumu, tėvo despotiškumu. Inteligentų šeima,
gal pamokyta nemalonaus patyrimo (pati augusi toje griežtumo atmosfe
roje) ir drauge modernių pedagoginių idėjų, prisisunkusių natūralizmo
dvasios, įtakoje, taip pat gyvenamąjį laikotarpį daromų religijai prie
kaištų įtakoje, o kartu ir pati netikėdama religinių nuostatų ir skelbia
mųjų tiesų tikrumu, labai dažnai yra dezorientuota pedagoginių priemo
nių pasirinkimo atžvilgiu; vaiko ir tėvų santykiuose nėra pastovaus nuo
latinio tikrumo, nes stokoja vertybių nuolatinio, pastovaus gyvenimiško
santykio.
Darbininkų šeimos tiksluose matome apskritai defenzyvų nusitei
kimą ir daromas pastangas šituo būdu užsitikrinti sau egzistencijos mi
nimumą, o religiniai tikslai ir čia sumažėję.
Tačiau turimoj medžiagoj matome, kad darbininkai nėra tapę areli
giški — tik jie išgyvena keistą padėtį. Vaikystėje įsigytasis pasaulėvaizdis
ir gyvenžiūra neranda pateisinimo miesto gyvenime. Taip pat ir pasaulė
žiūra, kuri kaime buvo susijusi su visu gyvenimu (čia buvo įprasta įvai
riose gyvenimo apraiškose matyti pasireiškiančią Dievo valią), mieste pra
deda sugniužti, nes jame jau negalima pamatytų tų kaime pažįstamųjų
natūralių Dievo valios pasireiškimo formų; čia, mieste, visos žmogaus jė
gos turi būti įtemptos, norint išvengti sudužimo, čia taip pat kasdien ma
tomas perkainojimas gėrybių ir vertybių. Bet pačiam nepajėgiant priderinti
savo pasaulėžiūrą prie gyvenimo, ar tą pasaulėžiūrą performuoti — sena
sis, paveldėtasis, gėris dar saugomas, bet jau motina jaučia jo nepakanka
mumą savo jaunosios kartos atžvilgiu. Todėl jos motyvuose matome iš
religinės srities mėgiamus ypač tuos motyvus, kurie sukelia baimę: gra
soma baudžiančiu Dievu, kurio bausmę galime užsitraukti savo elgesiu,
o antru atžvilgiu — desperatišką padėtį rodo ir įvairių bausmių kro
vimas vaikui, kad įtaka būtų jaučiama bent tuo laiku, kol vaikas dar
motinos globoje. Darbininkė, kalbėdama apie religijos svarbą žmogui,
motyvuoja: tada jam (be religijos) viskas galima, vadinasi, ir religija
darbininkei turi tos prasmės, kad ji uždraustų žmogui nedorai elgtis —
taigi, daugiau defenzyvios prasmės.
Iš suminėtųjų šeiminio auklėjimo momentų, iš įvairių faktų aiškėja,
kad šiandieninė mūsų šeima daugeliu atžvilgių dėl įvairių priežasčių ne
pajėgia pilnai atlikti savo auklėjamosios pareigos, o dėl to gali skaudžiai
nukęsti tauta, valstybė ir pats atskiras žmogus, kurį šeima gali nepa
rengti įvairiems gyvenimo uždaviniams ir taip pat jo paties šeiminiam
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gyvenimui, kuriam, kaip tam tikrai kulturos vertybei, žmogus turi būti
taip pat išauklėtas, pasirengęs.
V
Kadangi šeimai savo auklėjamąją funkciją atlikti būtinos yra kai
kurios sąlygos, o tuo tarpu mūsų dienomis, labiau negu kitais laikais, šei
ma tų palankių sąlygų pristinga, be to, kadangi mūsų dienomis šeima
dėl Įvairių ekonominių ir pasaulėžiūros dalykų atvirai pastatyta prieš
įvairius pavojus, pražūtingus šeimos esmei ir atliekamiems žmonijai už
daviniams, todėl pastebime įvairiuose pasaulio kraštuose pastangas įvai
riais būdais padėti šeimai apskritai ir ypač jos auklėjimo darbe. Šios
pastangos labai ryškiai pasireiškia trimis būdais:
1) šeimos pedagogikos klausimai yra uoliai nagrinėjami normaty
vinės, sistematinės socialinės pedagogikos rėmuose; 2) konkrečios šeimos
situacija, jos padėtis, tyrinėjimą ir ieškomi būdai tai šeimai padėti, kiek
tatai leidžia esamoji aplinka ir kitos sąlygos; 3) reikia paminėti ir prak
tines pastangas žodžiu, raštu bei konkrečiu darbu sužadinti, išjudinti
šeimos pedagogines jėgas ir pakreipti jas tinkama linkme. Pastaruoju at
žvilgiu įvairiuose kraštuose ypač daug dirba įvairios organizacijos: mote
rų organizacijos rūpinasi motinų parengimu, o tėvus stengiasi veikti įvai
rūs profesiniai ir luominiai susibūrimai, taip pat suaugusiųjų švietimo
įstaigos, kursai, liaudies universitetai. Čia reikia paminėti ir mūsų lai
kais įkurtąją įstaigą — socialines mokyklas, kurios ieško būdų mū
sų socialinio gyvenimo žaizdoms gydyti ir rengia įvairioms socialinio gy
venimo sritims, taip pat socialinei pedagogikai, specialistus — socialinius
talkininkus. Šių socialinių talkininkų uždavinys yra padėti šeimai atsistoti
tvirtomis kojomis; jie ypač didelę darbo dirvą randa miestuose tarp dar
bininkų. Šiai pastangų rūšiai pritaria ir jas įvertina valstybių vadai, to
dėl socialinės talkininkės moterys laikomos valstybės tarnautojomis.
Tiek organizacijos, tiek specialinės mokyklos ypatingą savo dėmesį
kreipia į žmonių pasirengimą šeiminiam gyvenimui ir auklėjimo už
daviniams, nes šeimoje, kurioje trūksta to pasirengimo, augantiems žmo
nėms dažniausiai ir gresia didžiausias pavojus. Ir Pijus XI savo encikli
koje apie krikščionišką jaunuomenės auklėjimą pastebi tą keistą santykį
tarp stropaus ir ilgo pasirengimo viešosioms pareigoms ar laisvosioms pro
fesijoms ir visiško tėvų nepasirengimo, ar labai menko, vaikų auklėjimo
pareigai.
A. Heinenas pasirengimui šeiminiam gyvenimui laiko pirmoj eilėj
sąžinės ugdymą, nes šeima yra „kultūros vertybė, kurią gali tik tas reali
zuoti, kuris jai atsideda su kūnu ir siela, su kūnu ir krauju“19. To paties
19 A. Meinen, Familienpädagogik, Handbuch der Erziehungswissenschaft, III da
lis, I tomas, 1 psl. 1934.
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A. Heineno žodžiais kalbant, visų žinių suteikimas. — švietimas ir sugebė
jimų lavinimas, — turi prasmės tiek, kiek jis prisideda prie minėto sąži
nės ugdymo.
Tėvų santykiuose su vaikais šį sąžinės pasireiškimą J. Schroteleris20
mato jau minėtuose trijuose momentuose, kada tėvai savo vieningu gy
venimu ir įsitikinimu yra tikros pedagoginės asmenybės, kada jų savi
auklai vadovauja nuolatinis pasiaukojimas, savęs išsižadėjimas ir kada
tėvas vaikui yra tikro vyriškumo, o motina tikro moteriškumo idealas.
Jeigu šie pagrindiniai reikalavimai nebūtų įvykdyti, jeigu šis viso dalyko
branduolys nebūtų sveikas, J. Schroteleris laiko beprasmiu visokį tėvų
švietimą.
Šioje sąžinės ugdymo srityje pati šeima gali daugiausia padaryti, nes
čia pasireiškia tie protu nesuvokiami, žodžiais nenusakomi, bet gyvai pa
jaučiami tėvų auklėjamosios įtakos reiškiniai, kada visas šeimos gyveni
mas yra prisisunkęs šventumo, apvainikuotas meile ir verčia tėvus au
kotis vaikų gerovei, ir tai sudaro auklėjimo autoriteto pagrindą. Šitas
šeimos šventumo, jos prigimto ir mistiškojo ryšio, šeimos uždavinio, ne
tik supratimas, bet ir gyvas, konkretus pajautimas, aktyvus valios linki
mas jį vykdyti geriausiai gali būti ugdomas pačioje šeimoje, kur tėvai
ir vaikai susiję natūralios ir antgamtinės meilės saitais, kur, be to, veiks
mu parodoma tai, ką Försteris nusako kaip būtiną šeimos nariams nusi
teikimą: „Mes nesame čia, kad būtumėm suprasti, bet kad suprastumėm“21. Šeimoje kasdien yra progų konkrečiam valios veiksmų pasireiš
kimui, kasdien žmogus yra skatinte skatinamas konkrečiai atlikti tai, ką
jo širdis pajautė, protas suvokė.
Šeimą remia, visada jai padėjo ir padeda auklėjimo darbe Bažnyčia.
Minėtojoj apie krikščionišką auklėjimą enciklikoj Pijus XI, prisiminęs šv.
Povilo nesidrovėjimą tėvams duoti net praktiškų patarimų apie vaikų auk
lėjimą, pavyzdžiu rodydamas Antoniano auksinį apie krikščioniškąjį vai
kų auklėjimą traktatą, kuris buvo viešai skaitomas bažnyčiose tėvams, ra
gina dvasininkus griebtis įvairių priemonių, parengiant tėvus auklėjimo
pareigoms ne tik teoretiškai apskritai, „bet labiausiai praktiškai ir įsak
miai...“22.
Laikydami mokyklos uždaviniu parengti jaunuolius gyvenimui, nega
lime nė mokyklos išskirti iš šeimyninėms pareigoms parengimo instituci
jų. Šeimos auklėjimas turėtų būti papildomas pradinių, vidurinių, pro
fesinių ir dar spacialinių mokyklų. Kadangi pastarosios savo uždaviniu lai
20

J. Schröteler, Die erzieherische Lage der Zeit u. die Aufgabe der Familie,

128 psl.
21

Fr. W. Foerster, Lebensführung, 166.
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ko parengti busimuosius tėvus ir motinas jų pareigoms, tai jos stengiasi
sistemingai perteikti teoretines ir praktines žinias, liečiančias namų ūkį,
vaikų ir ligonių priežiūrą bei slaugymą, namų dvasios ugdymą, sielos pa
žinimo, pedagogikos, meno ir pasaulėžiūros mokslus.
Derinantis prie Lietuvos gyvenimo reikalų ir prie mūsų mokyklų sis
temos, tenka pasigesti tolimesniojo ir artimesniojo šeimyninėms pareigoms
parengimo.
Mokykla, bendradarbiaudama su šeima, gali pastarajai padėti, gilin
dama ir stiprindama savo auklėtinių šeiminius išgyvenimus, atkreip
dama dėmesį į auklėjimą tų ypatybių, kurios ypač reikalingos yra šeimi
niam gyvenimui. Vidurinė mokykla, kreipdama dėmesio į ugdymą tų
ypatybių, kurios ypač turi reikšmės šeimos gyvenimui ir jos pareigų atli
kimui, turėtų dar savo programoje turėti pakankamą valandų skaičių na
mų ūkiui ir pedagogikai, kas suteiktų jaunuoliams pakankamai žinių apie
šeimos uždavinius, tų uždavinių svarbą žmonijos bei tautos gyvenimui,
taip pat apie būdus, kaip tie uždaviniai lengviausia įvykdyti. Be teoreti
nių žinių, jaunuoliai turėtų turėti progos susipažinti su praktišku peda
goginių dėsnių vykdymu. Šis parengimas šeimos uždaviniams būtinas
tiek mergaitei, tiek berniukui. Šeima gyvena dviejų žmonių tarpusave
sąveika, tam gyvenimui jie abudu turi būti ir parengti. Jeigu mergaitė
rengiama motiniškumui, kuris turės įkūnyti šeiminę šilumą ir gėrį, ku
ris turės būti gyvas švelnios globos, subtilaus visų kūno bei sielos reikalų
supratėjas, ir šeimos namų kultūros centrinis kūrėjas, tai berniukas turi
būti parengiamas tėviškumui, kuris atstovaus auklėjimo tvirtumui ir pa
stovumui, jaus pareigingumą ir šeimos gyvenimo gerovės atsakomybę bei
saugumą, ir kuris, pažindamas pasaulį ir laiko reikalavimus, sugebės su sa
vo šeima prie jų prisiderinti ir nesugniužti. Žinoma, tas parengimas neap
siriboja vien supažindinimu su pedagogika: auklėjimui reikia dar tinkamų
sąlygų, aplinkos. Jaunas žmogus turi būti parengiamas, jame turi būti
išugdytos ypatybės, kurios įgalintų jį suprasti ir sudaryti savo šeimai tin
kamas gyvenimo sąlygas ir reikiamą aplinką.
Tą patį galima būtų pasakyti ir apie profesines mokyklas, nes žmo
gus, šalia pasirengimo viešajai profesijai, turi būti pasirengęs ir šeimi
niam gyvenimui bei jo uždavinių atlikimui.
Specialinės mokyklos, kurios savo uždaviniu laiko parengti jaunuo
lius kuriems nors specialiems uždaviniams, bet kai tie uždaviniai vis dėlto
nėra griežtai išskirti iš šeimos gyvenimo akiračio, turėtų taip pat surasti
siūlus, siejančius su šeiminių pareigų atlikimu, nekalbant apie tas spe
cialines mokyklas, kurių uždavinys yra susijęs jau tiesiog su parengimu
šeiminiams uždaviniams atlikti. Šiuo atveju tepaminėsime mūsų kraš
to žemės ūkio mokyklas, kurios rengia žmones racionalizuotam laukų
ūkiui apdirbti ir namų ūkiui tvarkyti. Be abejo, ši sritis artimai susijusi
13.
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su šeimos gyvenimu, vadinasi, žmonės rengiami šeimos ūkiui tvarkyti, ir
mokyklose ypač daug laiko skiriama praktikai. Tiesa, šiose mokyklose
dėstoma ir pedagogika, tačiau jos valandų skaičiaus santykis su ūkio
mokslo dalykais nėra pakankamas. Be to, Lietuvoje, tur būt, nėra tokios
ūkio mokyklos, kur būtų atliekama vaikų priežiūros ir auklėjimo prakti
ka, kai tuo tarpu tose mokyklose kitų dalykų praktikos labai gausu. Tai
gi, šiose specialinėse mokyklose, kurios, rodos, daugiausia rengia žmones
šeiminėms pareigoms, matome vienašališką tų pareigų įvertinimą ir pu
siausvyros trūkumą.
Suaugusiųjų švietimas įvairiuose kursuose, žemės ūkio klasėse, liau
dies universitetuose ir atskiromis paskaitomis vis įgyja platesnės reikšmės
ir ypač gali patarnauti: čia gali būti supažindinami tėvai su šeimos auklė
jimo reikšme ir uždaviniais ir tų uždavinių atlikimo būdais. Atskirais ak
tualiais auklėjimo klausimais patarti steigiami yra auklėjimo patarimo ka
binetai. Bet nepamirština, kad kursuose, paskaitose įgytosios žinios, visi
auklėjimo klausimais patarimai tiek teatneša naudos, kiek tėvai bus pajė
gūs ne tik suprasti, bet ir įvykdyti tuos patarimus, ištesėti pasiryžimus.
Kiekviena šeima išgyvena dar ir savo individualias situacijas, kur reikia
ir individualaus patarimo bei pagalbos, gal ir kontrolės, taip pat vykdant
paskatinimo „receptą“. Taigi, šiais atvejais reikia žmogaus, kuris pažintų
šeimos individualinį gyvenimą, žinotų jos gyvenimo sąlygas, numatytų
ją veikiančius veiksnius ir būtų apsišarvavęs tieku žinių, kad sugebėtų
orientuotis aktualiose situacijose ir parinkti reikiamas priemones. To
kius šeimos. pagalbininkus, savo srities profesionalus, rengia jau minėto
sios socialinės mokyklos.
Tos mokyklos taip pat nevengia paruoštu besirengiančius šeimos gy
venimui žmones arba įvairaus turinio laikiniuose kursuose, arba nuolati
nėse švietimo ir auklėjimo įstaigose.
Šios rūšies įstaigos, — socialinės mokyklos, — pasigendame Lietu
voje ir kitu atžvilgiu, būtent, kada kalbama apie tėvų švietimo ir paren
gimo, apie teikiamos šeimai paramos metodus. Ne paslaptis yra, kad sa
vaime nekalti, o kartais ir gana geri dalykai, nevykusiai pavartojami, šei
mai gali būti nenaudingi, arba net žalingi; čia kaip pavyzdį galima būtų
tik paminėti viešą šeimos šelpimą, valgydinimo punktų steigimą, vargin
goms šeimoms arba atskiriems šeimų nariams kūčių rengimą prieglau
dose, ar kitose vietose, — ne namie. Be abejo, dažnai tokių iškilmių
rengimas yra gerų norų žadinamas, bet taip pat yra visai tikra, kad tinka
mų metodų ir pasirengusių tam darbui žmonių stoka tų gerų norų rezulta
tus kartais paverčia abejotinos reikšmės. Dėl tos pačios priežasties nere
tai abejojama ir įvairių švenčių, kursų bei kitokių šeimos gyvenimui ir
auklėjimo uždaviniams parengti įstaigų naudingumu.
Drauge su A. Heinenu dar kartą prisimename, kad visos šios organi-
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zavimo priemonės tiek teturi reikšmės, kiek jos patarnauja žmonių sąži
nei ugdyti.
Be to, šeimine pedagogika susisieloję žmonės nurodo ir pavojus,
atsirandančius parengiant tėvus auklėjamajam darbui, supažindinant juos
su vaiko sielos evoliucija ir su auklėjamosiomis priemonėmis. J. Schrö
teleris pastebi, kad nieko nebūtų klaidingesnio ir pražūtingesnio, kaip ban
dymai sudaryti šeimos pedagogiką gausumu teoretinių ir sisteminių pa
mokymų, nes prigimtoje šeimoje esą tiek jėgų, kad jas tik reikią suak
tyvinti; tai esą svarbiau, negu visi tėvų supažindinimai su visais meto
dais, nes pirmasis dalykas yra pagrindinis. „Negalima pakankamai aiš
kiai pabrėžti, — sako jis, — kaip svarbu yra tą tėvų auklėjimo „instinkto
tikrumą“ ir „naivumą“ palaikyti ir skatinti“23. Tėvų auklėjamasis darbas
turįs išlaikyti pedagogikos „meniškumo“ esminį bruožą.
Teoretiniai pamokymai turi tik šitą sugebėjimą skatinti, — tiek jie
tėra pateisinami pagal Schrötelerį. Jis visiškai neigia tas priemones, ku
rios grėstų šiai tėvų tvirtybei, net žmoniją stebinančiai.
Tačiau reikia pastebėti, kad šiandien šiuo atžvilgiu yra labai lengva
suklysti, nes lengva tų pavojų nepastebėti, kada mus ir pedagogikoj nuo
lat veikia intelektualinis terorizuojąs racionalizmas, o tuo tarpu pri
trūkstama gyvenimo organiško sąryšio pajautimo.
Pabrėždamas tuos pačius minėtus pavojus, A. Heinenas kalba, kad
motinai nesvarbu yra psichologinės studijos, bet ji turi nusivokti apie vai
ko dvasios gyvenimą; jos dėmesys turi būti pažadintas pamatyti, pažinti
vaiką; jos valia ir protas turi būti pajudintas surasti būdus būti savo vaiko
auklėtoja. Remdamasis savo patyrimu, A. Heinenas kalba apie esamų ir
busimųjų motinų-tėvų švietimo metodus. Jis pataria bendruomeninį
darbą, darbo ratelius, bet be statutų, be paragrafų, nes tai pražudo gy
venimą, ir siūlo gyvenimišką aktyvų darbo ratelį, kur žmogus ateina
jausdamas noro ir reikalo, niekieno iš šalies neverčiamas. Tokie rate
liai gali būti miesteliuose, kaimuose, prie vaikų darželių, prie mokyklų
vadovaujami kunigo, mokytojo ar patyrusios motinos.
Didelį darbą šeimos jėgų pažadinimo ir paramos suteikimo auklė
jimo srityj atlieka įvairios organizacijos. Jos gali jungti vien tik pačius
tėvus, susidomėjusius šeimos gyvenamais reikalais, šeiminiu auklėji
mu, arba gali būti narių atžvilgiu ir įvairios, bet jų uždavinys — padėti
šeimai, vykdančiai savo misiją. Abiejų rūšių gausias organizacijas mes
randame įvairiuose kraštuose, taip pat yra šios rūšies tarptautinių są
jungų.
Minėtos organizacijos stengiasi savo uždavinį atlikti, rengdamos įvai
rius kursus, organizuodamos darbo ratelius, parūpindamos tinkamos lite23
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ratūros, steigdamos socialines ir kitokias šeimai naudingas mokyklas,
steigdamos taip pat sveikatos ir auklėjimo patarimo įstaigas, sudarydamos
viešąją, šeimai naudingą, nuomonę, darydamos įtakos įvairių rūšių pra
mogoms (pasilinksminimams, kinams ir t. t.), propaguodamos dailiąją li
teratūrą ir meno kūrinius, galinčius turėti teigiamos įtakos žmonių doro
vei, šeimos moralei. Pvz., tarptautinė katalikių moterų sąjunga24, šalia
kitų komisijų, turėdama ir komisiją šeimos klausimams nagrinėti, dešim
tajame savo kongrese 1939 mt. kalba apie moters pareigas šeimai, reika
lauja moteriai pasirengimo ne tik intelektualinio pažinimo atžvilgiu, bet
ir įvairiose tose disciplinose, kurios turi pagrindinės reikšmės moteriai
tiek šeimoje, tiek visuomenėje, būtent: doros ir auklėjimo, ekonomikos ir
praktiškumo, socialinio ir religinio gyvenimo. Taip pat reikalaujama šei
mai socialinės vertės pripažinimo, kad pagaliau įstatymai, įstaigos, papro
čiai nekenktų šeimai, bet palaikytų tą gėrį, kuriam šeima atstovauja25.
Lietuvoje dar neturėjome organizacijų, kurios jungtų tik pačius tė
vus, ypatingai susidomėjusius šeimos uždaviniais, tačiau turime organiza
cijų, kurios stengiasi suteikti šeimoms paramą. Žymesnių pastangų šioj
srity parodo moterų organizacijos, ypač katalikiškosios26.
Anksčiau šių organizacijų dėmesys buvo daugiau nukreiptas į fizinę
vaikų sveikatą, todėl jos steigdavo sveikatos patarimo punktus, kurie at
likdavo svarbų tautai uždavinį, supažindindami motinas su pagrindiniais
higienos dėsniais, su sveikatos reikalais. Taip pat paminėtinos L. K. Mo
terų Draugijos pastangos apšviesti minėtais klausimais tautos mases, ypač
kaimą, siunčiant specialistes gydytojas į miestelius su paskaitomis ir pa
rodėlėmis. Pastaruoju metu, kai valstybė ėmė rodyti didesnio susirūpi
nimo tautos sveikata ir steigti sveikatos centrus, moterų draugijų dėme
sys pamažu pradeda krypti į kitą sritį: pradėjo ieškoti, kaip būtų galima
padėti šeimai jos auklėjimo darbe27. Todėl 1937-8 metais L. K. Moterų
Draugijos iniciatyva pradėtas savotiškas motinų sąjūdis.
24
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Draugijos skyriuose, parapijos ribose, steigiami jaunų motinų rate
liai, kurių uždavinys yra sąmoninti motinas jų auklėjimo pareigose, su
daryti sąlygas, kad jos pažintų besivystantį žmogų (vaiką), ir praplėsti jų
auklėjimo akiratį, kad galėtų sėkmingiau pasirinkti auklėjimo priemones.
Veikimo plotą čia, žinoma, sudaro kaimo ir miestelio šeima. Tačiau jau
labai metas yra susirūpinti ir mūsų darbininko šeima, ir tai ypač, kad ji
yra net labai nepatogioj materialinėj ir dvasinėj situacijoj, kurioje nepa
jėgia tinkamai susiorientuoti. Darbininko šeimai daugiau negu visiems
kitiems būtų reikalinga pasiruošusi socialinė talkininkė, sugebanti šei
mai padėti įvairiose jos gyvenimo situacijose tokiu būdu, kad pagaliau
šeimoje gyvenimo jėgos pabustų ir pasireikštų teigiamu savo uždavinių
atlikimu. Darbininkui, be abejo, gali dar padėti ir organizacijos, kultūr
klubai, liaudies universitetai, vakariniai kursai, bet visoms toms įstaigoms
reikia pasirengusių vadovų, kuriuos turėtų parengti socialinė mokykla.
Didelis susirūpinimas reiškiamas tautoje mūsų šviesuolių šeima. Ši
tas susirūpinimas yra pagrįstas: tik atsiminkime šviesuolių šeimos istoriją
ir neretai dvasinį nepasirengimą gyvenamai situacijai. Miesto šeimai padėti
patarimais auklėjimo darbe yra skirtas Motinoms ir Vaikams globoti or
ganizacijų sąjungos įsteigtas konsultacijos kabinetas. Pastaruoju laiku
L. K. Moterų Draugijos iniciatyva pradėtas yra sąjūdis ir mūsų šviesuo
lių šeimose. Kaune 1938 metų pabaigoje susidarė šviesuolių motinų bū
relis, kuris savo uždaviniu laiko šeimos gyvenamosios situacijos pažinimą,
šeimos pedagogikos klausimų nagrinėjimą ir prisidėjimą prie šeiminės pe
dagogikos kūrimo. Tas sąjūdis plečiamas ta prasme, kad didesniuose mies
tuose retkarčiais sukviečiamos šviesuolės motinos į paskaitas, į pasitari
mus šeiminio auklėjimo klausimų aptarti. Šiam sąjūdžiui Lietuvos
miestuose vadovauja minėtasis, vadinamas centrinis, motinų būrelis.
Ta pati motinų organizacija rengia tiek Kaune, tiek provincijoje sa
vo nariams konferencijas, kursus šeimos gyvenimo ir šeiminio auklėji
mo klausimams nušviesti. Pvz., vienos tokios konferencijos paskaitos yra
išleistos knygele „Krikščioniškoji šeima“. Draugija laiko savo uždaviniu
parūpinti šeiminiam auklėjimui literatūros, todėl ji turi, be knygelės
„Kelias į laimingą šeimą“, savo dvisavaitiniame laikrašty nuolatinį skyrių
motinoms.
Be to, šviesuolėms motinoms auklėjimo darbe stengiasi padėti „Nau
joji Vaidilutė“ ir „Motina ir Vaikas“
Svarstydami organizuotas pastangas padėti šeimai, pasigendame pla1. Suteikti nemokamą gimdymo pagalbą kaimo moterims.
2. Įsteigti skrajojamas motinos ir vaiko higienos parodas.
3. Prašyti savivaldybes skirti dalį lėšų motinos ir vaiko sveikatos reikalams.
4. Prašyti Švietimo Ministeriją įvesti privalomą motinos ir vaiko higienos kur
są aukštesniosiose mokyklose, ir papildomus šeimai pasiruošimo kursus pra
džios, vidurinėse ir aukštesnėse mokyklose mergaitėms ir berniukams.
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ningų pastangų, išskyrus vieną kitą sporadinį pasireiškimą, vyrų ir jau
nimo įvairiose organizacijose.
Taip pat dar nėra pilnai ir giliai panaudota organizuotos visuomenės
įtaka įvairių rūšių pramogoms, šeimai naudingos opinijos visuomenėje su
darymui, dailiajai literatūrai, menui, kinui, — kad tas viskas neprisidėtų
prie šeimos moralės žlugdymo, bet atvirkščiai — kad keltų tautos doro
vingumą. Be abejo, netrūksta šiais klausimais atskirų taurių žmonių pa
reiškimų ir viešai, — spaudoje, susirinkimuose, — tačiau mūsų laikais,
atrodo, būtų reikalinga organizuota galybė, kuri įstengtų sužadinti tais
klausimais susirūpinti žmonių protus ir valią. Nepanaudota dar organi
zuota jėga ir specialioms, šeimai naudingoms, mokykloms steigti, orga
nizuoti: pvz., neturime nė vienos mokyklos, jokių kursų, kur galima būtų
pasirengti šeiminio auklėjimo darbui.
Be abejo, šie visi trūkumai gali būti kiek pateisinami, turint galvoje
mūsų kultūrinį ir materialinį pajėgumą, bet tas taip pat rodo, kad mūsų
tautoje reikalinga yra plati ir galinga talka padėti šeimai, atliekančiai tau
tai nepavaduojamas pareigas.
Valstybė, kurios pagrindinis narvelis yra šeima, nes „ar šeima nėra
jau maža valstybė, — klausia J. Schröteleris28, — kurioje ugdomas ir busi
masis pilietis su pagrindinėmis pilietinėmis dorybėmis: su pasiryžimu ego
izmą nugalėti, susitarti, atsidėti, pasiaukoti?“. Valstybė, būdama vyriausia
tautos gėrybių valdytoja, negali pasilikti abejinga šeimos gyvenimui bei
šeiminio auklėjimo, klausimams. Kaip vyriausia gėrybių valdytoja, ji
savo ūkinę politiką turėtų kreipti tokia kryptimi, kad kiekviena šeima tu
rėtų sau tinkamą pragyvenimą, kad augąs vaikas šeimoje, kuri yra pir
moji vaiko tėvynė ir aktyviai prisideda prie žmogaus asmenybės susifor
mavimo, turėtų bent pakenčiamą kultūrinę aplinką. Kiekvienam tėvui
turėtų būti užtikrintas uždarbis ir tuo būdu apsaugotas jo šeimos išlaiky
mas toks, kad motinai būtų galima dirbti tik namie. Tačiau valstybė ne
gali būti abejinga ir žmonių pasirengimu šeimos pareigoms, o ypač auklė
jimo uždaviniams atlikti, todėl ji turėtų remti organizuotos visuomenės
pastangas, taip pat atkreipti dėmesį į mokyklas, kuriose rengiami busi
mieji šeimų sudarytojai. Ji turėtų remti daromąsias pastangas kurti spe
cialines mokyklas, tarnaujančias minėtiems reikalams, ir aprūpinti žmo
nes, pasiryžusius dirbti šį valstybei reikalingą, o tautai išganingą, darbą.
Pirmoj eilėj turėtų būti susirūpinta natūralios šeimos auklėjimo organi
zavimu ir pagalba kiekvienai šeimai, atliekant savo pareigas. Tik išimties
atsitikimais tegalėtų būti pateisinamos steigiamosios, mūsų laikų visuo
menės vargų pagimdytosios ir išaugintosios, įvairios socialinės globos ir
28
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auklėjimo įstaigos, kurios vis dėlto šeimos pavaduoti auklėjimo darbe ne
įstengia ir pačios yra tik tiek vertingos, kiek sugeba pasekti šeimos auk
lėjimu.
„ ... pedagogas, kuris nori pažinti tikrąją auklėjamojo veikimo esmę.
turi mokytis pas paprastą motiną ir pas paprastą tėvą. Ten yra tai, ką
prigimtis įdiegė, dar švariai išlaikyta ir nesudrumsta“29, sako J. Schrö
teleris.
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