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Igno Slapelio meno
sociologijos bruoiai
Santrauka
Dailetyrininkas, meno istorikas ir pedagogas Ignas Slapelis - rySki asmenybe XXa. pirmosios
puses Lietuvos kultiiriniame gyvenime. Savo kritiniuose straipsniuose jis nuosekliai pletojo svarbias
meno sociologijos idejas, susiedamas jas su to meto menu. Kertine meno sociologijos problema meno funkcijos ir jo padetis visuomeneje - buvo itin aktuali tuometineje kultiirinio gyvenimo
situacijoje, kuriq gvildeno filosofai, literatai, menotyrininkai. 1.Slapelio teigimu, pagrindine meno
funkcija yra estetine, o estetinio iSgyvenimo tikslas- ugdyti dvasingq ir kurybingq asmenybq. Socialine
meno funkcija glaudiiai siejasi su estetine - kartu iSgyvendami estetinius potyrius imones tampa
dvasiSkai artimesni. l.slapelis vienas pirmyjy Lietuvoje iSkele estetinio lavinimo butinybq.
Remdamasis Europos ir Amerikos mokykly patirtimi , jis pasiiile naujq konkrety dailes destymo
mokykloje metodq. Taigi Ignq slapelj pelnytai galetume laikyti meno sociologijos pradininku
Lie tuvoje.

l.Slapelis g r j i o j Lietuvq pirmaisiais
nepriklausomybes metais, igijqs Europoje gerq
issilavinimq. Atkreiptinas demesys j studijas
Krokuvos Meno akademijoje, meno filosofijos
studijas Paryiiuje, Sorbonos universitete,
studijas Italijoje - Florencijoje ir Romoje. Didelq
jtakq jo metodui padare besiformuojanti
pranciizy sociologine mokykla ir jos atstovas
Hyppolite'as Taine'as, savo naujqjj metodq
iidestes Meno jilosojijoje (Philosophie de l'ar-t,
1865 m.). Meno kiirinius jis eme nagrineti kaip
tam tikrus socialinius reiSkinius, nustatydamas
jy biidingus bruoius ir ty bruoiy prieiastis.
Filosofas siejo meno raidos ypatumus su
aplinkos poveikiu, kuris kiekvienoje epochoje
esti skirtingas. Pasak jo, tam tikro laikotarpio
visuomenes paprotiai, ekonomines sqlygos,
geografine padetis, klimatas, rasiniai ir tautiniai
veiksniai sudaro sqlygas atsirasti atitinkamoms
meno formoms, ianrams. l.slapelis perkme

daugelj H.Taine'o meno filosofijos idejy, tatiau
analizuodamas Lietuvos dailq, reiksmingiausiais
aplinkos veiksniais jis laike visuomenes
paprotius, menines tradicijas, ekonomines bei
politines sqlygas. Sios sqlygos veikia meno
kiiriniy stiliy, ianrus, formas. Menas - to
amiiaus vaisius, kuriame jis kuriamas, "ty sqlygy
ir aplinkybiy, kuriose vystosi ir pletiasi, to
dvasios stovio, kurio sultis jis tiulpia, tos
psichikos, kuri ji formuoja ir Siaip a r taip
jkiinija"' . Tatiau kitaip nei H.Taine'as, kuriam
neriipejo kita meno ir aplinkos santykiy grandis - meno poveikis imogui ir visuomenei,
l.slapelis, kaip ir kiti XX a. Vakary Europos
meno sociologai, ejo toliau: rutuliojo mintj apie
abipusi meno ir visuomenes bei aplinkos rySj.
Tikras menininkas ir jo kuryba kur kas labiau
veikia visuomene nei visuomene ji. Greitiausiai
tokiai l.slapelio sampratai padejo susiklostyti
L.Tolstojaus ir J.M.Guyau paiiiiros. Pastarasis
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(J.M.Guyau Les problemes de I'esthetique
conternporaine -~iuolaikinesestetikosproblemos)
kritikavo H.Taine7q u i tai, kad jo mokykla
nepakankamai suvoke, jog
kiirinys
apibiidinamas ne tik tais bruoiais, kurie yra
bendri jam ir kitiems tos patios epochos
kiiriniams bei tuo metu paplitusioms idejoms,
bet ir tuo, kas jj skiria nuo kitq. Tiek J.M.Guyau,
tiek L.Tolstojaus nuomone, meno paskirtis yra
vienyti imones, telkti juos "broliikon vienyben"
pasitelkus bendrai iigyventus estetinius potyrius.
1.S1apelis, remdamasis Siq ir kitq filosofq
mintimis, emesi gvildenti kertinq m e n o
sociologijos problemq - m e n o funkcijas
visuomeneje. M e n o paskirties ieSkojimas
tuometineje Lietuvos dailes ir apskritai
kultiirinio gyvenimo situacijoje buvo ypae
aktualus, siekiant atrasti jam deramq vietq
visuomeneje.

Meno funkcijos
Pirmiausia l.Slapelis jvardijo keletq funkcijq,
kuriq neturetume reikalauti iS meno. Pirmoji iS
jq yra religine funkcija. Per visq savo istorijq iki
XIX a. vidurio, menas nemaiai priklause nuo
bainytios, kuri buvo pagrindine meno uisakove
ir globeja. Tai l.Slapelis platiai aptare knygoje
BainyEios meno istorija. J o nuomone, meno ir
religijos santykiai labai glaudus. Galetume jj
nusakyti, kaip abipuses (tiek materialines, tiek
dvasines) naudos siekimq. l.Slapelis paiymejo
didelq religijos jtakq formai. Jis bainytinj menq
suprato ne vien tik kaip religinj siuietq ar scenas
iS Sventqjq gyvenimo. Bainytinio m e n o
pagrindas yra amiinybes idejos iSkelimas. J o
nuomone, XIX- X X a. meno sroves, nera
tinkamos perteikti bainytinems tiesoms. Tai
susijq su Siq sroviq individualumu, savitumu,
forma ir kitais meniniais ieSkojimais bei
siekimais, kurie atmeta senas, nusistovejusias
tradicijas.
Kita funkcija, ilgq laikq priskiriama menui, didaktine. l.Slapelis nemane, kad meno kiirinio
tikslas - aukleti ir mokyti i m o g q . Menui
negalima priskirti tokios funkcijos, nes kai tik
bandoma tai padaryti, jis ne tik kad nepasiekia
tq primestq tikslq, bet ir netekes kiirybai biitino
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vidinio tikslingumo, praranda savitumq. Ilgq
laikq didele reikSmq mene turejo pasakojamasis
siuietas, t.y. meno kiirinys turejo biiti
literatiiriikas. l.slapelis atmete tokj poiiiirj i
menq.
Siuolaikinis menas kratosi tokiq tikslq.
"Visq teorijq, bandantiq prieiti prie meno ir
primesti jam uidavinius, neplaukiantius iS
patios meno esmes, bendra silpnybe ir klaida
yra ta, kad jos nori labai racionaliai iSaiSkinti ir
jrodyti kam ir del ko reikalingas menas,
nejsigilindamos i patj kiirybos procesq, kuris
meno kurimui yra svarbiausias akstinas, kuris
ir meno jvertinimui yra svarbiausias kriterijusx2.
Menininkas kuria estetines vertybes, kurios,
l.Slapelio poiiuriu, neturi nieko bendra nei su
pamokslais, nei su gamtos pamegdiiojimu, nei
su peizaiais sienai papuoSti. Svarbiausia meno
funkcija - estetine. Tatiau menas neabejotinai
turi socialinq paskir$, iiplaukianeiq iS estetines
funkcijos.

EstetinC meno funkcija
Kasdieninis imoniq gyvenimas esqs kupinas
jvairiq siekiq, tikslq ir del t o individas
dainiausiai paskesta jvairiuose riipestiuose,
kurie dainiausiai siejasi su materialiais dalykais,
praktines naudos ieSkojimu. l.Slapelio
nuomone,- estetinio iSgyvenimo tikslas,
iSlaisvinti imogq nuo kasdienines rutinos. Jis
galjs suteikti jam laisve ir autonomijq,
atpalaiduoti uislopintas vidines jegas ir
polinkius. Taip praturtetq individo santykis
(paremtassimpatija, o ne iSskaitiavimu) su kitais
imonemis ir daiktais. Graikq kalboje simpatija
reiikia bendrq jautimq, o simpatizuoti reiSkia
jausti tq patj. zmogus ima suvokti aukStesnius
uidavinius ir dvasiSkai iigteli. Noras patirti
estetini malonumq stipreja kartu su imogaus
dvasinio gyvenimo kilimu. c i a 1.~1a~elis
remiasi
pranciizq filosofu J.M.Guyau, kuris mane, kad
imones iS tiesq tampa geresni, kai kuo nors
iavisi: jie tarsi pakyla virS saves ir dvasiSkai
iigteli. Taip jsikiinija platoniika ideja, teigianti,
kad jausti groij - tai kartu tapti geresniu ir
graiesniu. Taeiau ne visi potyriai, iSgyvenami
gerintis meno kiiriniu, yra estetiniai: "estetinis
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malonumas bus tik tas, kuris kyla iS paCios meno
kiirinio formos- linijq kombinuotes, spalvq
darnumo, veidq ivilgsnio < ... > jausmai ir
pergyvenimai, gauti betarpiSkai iS meno kiirinio
jspiidiio, bet ne iS asociatyviSkq iSgyvenimq..."3.
l.slapelis teige, kad netgi matematikos ir fizikos
sqvokos gali biiti estetinio iiiirejimo objektu.
Matematikams formuliq g r o i j nusako jq
reikSmingumas ir trumpumas. Geometrijoje
sqvokos - tai formos. ~ i formq
q
groii sudaro jq
paprastumas, kai sudetinga forma pertvarkoma
i paprastq: "visoks mokslo pasiekimq
matematinis suforminimas, jei jis yra vaizdus ir
harmoningas, i a d i n a estetini jspiidi < ... >
Klausimas apie schematizmq- geometrizmq
mene reikalauja didelio savarankiSko tqsimo,
bet kiekvienu atveju mes matome, kad
elementarinis geometrizmas darosi estetinio
malonumo dalyku, kai jis atsiranda sudetingq
meniniq elementq pergalejimo rezultateV4.
Kaip pavyzdi, l.slapelis nurodo tapytojq
P.Sezanq ir architektq Le Corbusier.
l.slapelis palankiai vertino grynojo meno
idejq. Grynajame mene, iilaisvintame nuo
siuieto, didaktikos, svarbiausia - forma, iki to1
vaidinusi antraeilj vaidmeni. 1.3lapelis puikiai
suvoke formos svarbq, nes ir geriausios idejos
nesurastq iiiirovq atsako, jei biitq jkunytos
prasta forma: "~imoniesdarbq parodoje yra
iistatyti du paveikslai: "Pries @gin N 72 ir "In
@gi" N 72. Siuietai Cia labai aktualiis ir visiem
lietuviams artimi, ypaC dabar, bet del jq
nevykusios formos jokio rimto inspiidiio nedaro
ir visuomenes reikSmes neturi, nors kai kam tie
paveikslai gali ir patikti del savo g r a i ~ m o " . ~
Grynasis menas kuria estetines vertybes ir jo
tikslas - estetinis iSgyvenimas: "nieko
nevaizduojama, tik teikiamos tam tikros spalvy,
linijq, mediiagq kombinuotes, kurios kesinas
suteikti iiiiretojui grynai estetiniq malonumq,
be priemaiSos kitq, paialiniq, asociatyviskq
pergyvenimqU6.~ . ~ . C i u r l i o nlaikomas
is
Sios
idejos pranaSu. l.Slapelis jivalgiai pastebejo, kad
dailininkas, naudodamas originaliq formq,
atskleide aukStesnes vertybes. Deja grynojo
meno idejq visuomene sutiko nepalankiai. Mat
intelektualiai ji dar nebuvo pasiruoSusi suprasti
naujqji menq ir menininkq formistiniai

ieSkojimai jai buvo svetimi. Visuomene kur kas
geriau suprato ~.~rnuidzinaviCiaus
peizaius,
l.slapelio nuomone, skirtus "smulkiajai
miesCionijain. Peizaio i a n r o pasirinkimq,
1.3lapelis sieja su tuo, kad jis nereikalauja iS
kiirejo daug intelektualiq formos ieSkojimq, o
iiurovo nevargina idejomis ir suprantamas netgi
nelabai iSsilavinusiam.

Kitos meno funkcijos
Meno poveikis visuomenei riipejo daugeliui
tarpukario Lietuvos meno ir kultiiros veikejq.
PlaCiai apie tai diskutuota spaudoje. 3-iame
deSimtmetyje demesio centre buvo tauta, jos
vienybes idejos, todel labiausiai akcentuojama
vienijanti meno funkcija. S.Laucius-LauceviCius
pabreie meno poveiki tautos tobulejimui. Jis
teige, kad menas - tautos brandos rodiklis, o
palauiti jos kiirybigkumq - tolygu jq
nuasmeninti. VMykolaitis Putinas mane, kad
menas stiprina visuomenq ir tautq: "tirpsta
luomq ir partijq prieSginybes", "menas supa
visuomenq bendros simpatijos vainiku"' . Jis
laikesi nuomones, kad menas - tautos laisves
iiraiika: "tauta, sukiirusi savo menq, ir
neturedama politines nepriklausomybes,
vidujinq dvasios laisvq ji vis tiek bus igijusi..."Y,
o jei prieSingai - tauta laisva, bet neturi savo
meno, tai "jos buvimas neturi patei~inimo"~
.
J.Keliuotis iiskyre tris meno socialumo pakopas:
menas jungia imones, menas vienija tautq,
menas suartina tautas. Menas vienija imones
drauge iSgyvenant estetines emocijas: "imogus,
susiiavejqs kuriuo nors meno veikalu, tuo paCiu
pajunta simpatijos ir jo autoriui. Tarp jo ir
autoriaus uisimezga savo riiiies intymus sielq
bendravimas< ...> Savo susiiavejimq kiekvienas
stengiasi jduoti kitiems"lO. Menas galjs
sustiprinti, suvienyti tautq: "estetinej ekstazej
visi parpuola ant keliq pries nuostabyjj groii,
kurs tampa tautos vienybes simbolia. Jis
tautieCius telkia i vienq bendrq iygj< ... >
Tokiame meno veikale, dainiausiai, spindi visa
tautos dvasia, didieji jos idealai ir amiinieji jos
troSkimai< ...> Ir tauta, turinti vertingq meno
veikalq, jau negali iiiti ir pakrikti, nes ji jau turi
bendros visuotinos pagarbos ir meiles objektq,
'?
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kurie visus jungia, vienija ir iSmoko susitelkti i
vienq bendrq iygi' '. Tatiau patys reikSmingiausi
meno kiiriniai - "universaliosios civilizacijos
neSejai7', vienija imonijq. Tatiau J.Keliuotis
nesutiko, kad meno tikslas - tarnauti
visuomenei: "jis palenktas visuomeniSkoms
tendencijoms nustoty buvqs menu, tapty tik
skurdi agitacijos ar moralizacijos priemone"' *,
bet susitikus tikrojo meno ir visuomenes
keliams, jie pasiremdami vienas kitu galety
pasiekti gery rezultaty. l.Slapeliui artimas toks
J.Keliuotio poiiiiris. Jie mqste gan moderniai,
meno socialini vaidmeni laikydami ne
pagrindiniu jo uidaviniu. Socialines meno
funkcijos savaime iSplaukia iS jo pagrindines estetines paskirties. Svarbiausias menines
kiirybos tikslas, l.Slapelio poiiiiriu, - griauti
nusistovejusias normas del savo sumanymo ir
naujos minties jkiinijimo, atskleisti naujus
horizontus, todel menininkas, kuris vadovaujasi
"ne instirzktri, neprotu, bet intuicija, kurioje semia
sarr jegy savo laisvei"13, turi eiti visuomenes
prieSakyje, kelti naujus idealus ir kurti "tai, kas
atnaujina jo sielq ir kity imoniy gyvenimq"14.
ISores formomis - vaizdais, garsais perteikiamas savo naujas idejas, jis pateikia jas
visuomenei. Vadinasi, kiirinyje visuomet esti ne
tik asmeninis kiirejo momentas, bet ir
visuomeninis: kiirinyje matosi pats kiirybos
procesas bei konkretiis menininko potyriai ir jais
uikretiamas iiiirovas. 1 . ~ 1 a ~ e lmane,
is
kad
meno kiirinys, veikdamas imogy estetiikai,
kartu turi ir socialines santalkos galiq - ugdo
socialini jausmq, o kartu ir imogiSkumq.
Dailetyrininkui artima ESchilerio mintis, kad
"tiktai estetiniamepergyvenimeimogrs tikrai yra
i m o g ~ m i " ' l.Slapelio
~.
sampratq apie meno
poveiki visuomenei greiciausiai paveike
prancfizy filosofo J.M.Guyau paiiiiros, su
kuriomis jis galejo susipaiinti studijuodamas
L.Tolstojaus veikalus. Sie XIX a. mqstytojai
svarbiausia meno paskirtimi laike imoniq
vienijimo funkcijq. Vienijantis pradas - tai ypat
intensyvi atjautimo, simpatijos ir solidarumo
forma, pasireiikianti kaip harmonija, kaip
groiio jausmas, skatinantis pozityviai socialinei
~ U minti, kad menas esqs
veiklai. Z . M . G U ~ kele
geriausia bendravimo priemone, nes imones

visuomet mego bendrai iSgyventi ir diiaugsmq,
ir litidesi, todel ir estetinius malonumus jie
turety patirti kartu, nes bendrai iSgyventos
emocijos ne tik nesumaieja, o atvirkStiai iSauga. l.Slapelis cituoja L.Tolstoj y: "Menas yra
imoniy toks veikimas, kad vienas imogus
sqmoningai, tam tikrais iioriniais ienklais
perduoda kitiems savo patirtus jausmus, o kiti
imones uisikretia tais jausmais ir iSgyvena juos.
Ateity menu bus laikomi tie meno kiiriniai, kurie
jungs imones broliSkon vienyben, arba iadins
tokius bendraimogiikus jausmus, kurie gales
imones jungti"' 6. Toki meno poveiki pripaiino
dar Platonas, laikes ji didele jega, stipriai
veikiantia imogq, jo sielq ir padedantia ugdyti
pilieti.
Kitaip nei VMykolaitis Putinas, J.Keliuotis
ir kiti, l.Slapelis nebuvo linkes perimti tautos
vienijimo meno pavyzdiiy idejy. Visuomene tai bendruomene su visais jos nariais, su visomis
joje gyvenantiomis tautomis, kurios individai,
bendrai patiriantys estetini iigyvenimq,
dvasiSkai suarteja, "iS lediniy sienq iSlenda ir
pasirodo, kas jie iS tikryjy esq". Tuo metu tarp
i m o n i q atsiranda santykis, pagrjstas ne
isskaitiavimu, o simpatija ir didesnis tarpusavio
supratimas.
l.Slapelio nuomone, estetinis iSgyvenimas
reikSmingas n e tiktai atskiram imogui,
visuomenei, bet ir tautoms. Estetinius potyrius
jis laike bendriausia kalba, padedantia tautoms
suprasti vienai kitq ir suarteti Menas - kultiiros
ir tarpusavio supratimo sqlyga: " ~ m o n i j anegali
i aukStq kultiiros laipsni pakilti, kol imonijos
dalys - bendruomenes, tautos galqs dantis ir
rodys viena kitai uiriestus nagus. 0 to nebus
tuomet, kai atskiros tautos prades ne tik
mintimis, bet ir jausmais susiprasti, o prie tos
veda graiiausios estetines sqjaudos, bendrai
iigyventi estetiniai ma1onumai"l .' l.Slapelis
nurodo pavyzdi iS senoves gentiq gyvenimo, kai
jos po miiSiq susitarusios nebekovoti, .savo
santarve sustiprindavusios su buvusiais prieiais
bendru Sokiu. Sokiy ritmas suartindaves jq
jausmus ir sustiprindaves taikq. Siy laikq
civilizuotiems diplomatams, sedintiems aplink
prabangiai papuoitus stalus, estetiika aplinka
leidiia geriau bendrauti ir greitiau pasiekti
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forma, "k~iriojekristalizuojasi pasaulio turinys",
tarpusavio susitarimq.
Meno kiirinys - estetine vertybe, atliekanti
kuri turi socialine reikSmq: "meno formos, kaip
visi gyvi organizmai, vienq sykj gyvena pilnu
visuomeneje estetine funkcijq, taCiau jis gali
gyvenimu ir spinduliuoja veikimu, paskiall jos kad
tureti ir socialine paskirti - pasitelkus bendrq
ir gyvuoja, bet jau ne taip veikliain20. Meno
estetinj iSgyvenimq - suvienyti, sujungti imones
ir tautas simpatijos rySiais. TaCiau koks turetq
formos turetq atspindeti laikotarpi, atitikti jo
biiti meno kiirinys - estetigkas, meniikas ir
reikalavimus ir atskleisti imogaus santykj su
drauge visuomeniSkai vertingas, paveikus?
aplinka: jei santykis pasyvus - ramios, statiSkos
formos, jei aktyvus - dinamiikos. Tatiau
Vengdamas kraStutinumq, l.slapelis reikalavo
pusiausvyros tarp estetiSkumo ir socialumo. Jo
dailetyrininkas jivalgiai jspejo: "jormalizmas del
pa ties formalizmo yra dvasios nuovargio
nuomone, nukrypus j grynqjj estetizmq, mene
simptomas, charakteringas nusigyvenusiems ir
atsiranda artizmas ir menas visiSkai nutolsta nuo
gyvenimo. Primygtinai siekiant suteikti menui
iisisemusiems epigonams "= '.
socialine reikSmq, menas darosi feljetoniikas,
ISrySkinus
svarbiausius
meno
tarnaujqs gyvenimo aktualijoms, jvykiq kaitai,
funkcionavimo visuomeneje ypatumus ir
jis pataikauja daugumos skoniui ir eina paskui
apivelgus kai kuriuos socialinius meno kiirinio
miniq: "Vienas ir kitas kragtutinumas yra
aspektus, galima paivelgti j kiirybos ir mens
pragaiStingas ir paiemina meno reikSme. Didieji
reikSme auklejant imogq. Estetinis potyris galjs
menininkai visuomet sugeba, iinoma, labai
buti itin svarbus vaiko gyvenime. Auklejam~q
meno reikSme 1.s1apelis suvoke tiesiogiai iS jo
nevienodu laipsniu suderinti tuodu dalyku funkcijq visuomeneje.
laisvq kurybq ir kolektyvinj suvokimq.
Menininkas visai neturi laikyti savo pareiga kurti
kiirinius, turinCius socialines ( kieno nors naudq,
Meno reikimk imogaus auklkjime
pamokymq, papuoiimq ) reikSmes, bet tikras
meno kiirinys, ismestas j gyvenimo srovq,
Tuometine pedagogika turejo daug
savaime, be kurejo pastangq, pasidaro svarbus
problemq. Buvo nemaiai raSanCiq pedagogikos
imonijos auklejimo ir sqmones pletimo
klausimais, taCiau iki ketvirtojo deSimtmeCio
veiksnys: iinoma, kiirinio svarbumas pareina
estetinis ugdymas nebuvo specialaus tyrinejimo
nuo to, kiek gilus ir kulturingas yra jo kiirejas"' ?
objektas. Nemaiai demesio Sioms problemoms
l.slapelis kiirejo pavyzdiiu laike ~ . ~ . C i u r l i o n j , ketvirtajame deiimtmetyje skyre Z.Kuzmickis,
kuris nesiriipino gyvenimo aktualijomis,
S.salkauskis, A.Maceina, pieSimo destymo
politiniais ir socialiniais jvykiais. J o tapybos
metodikq pateike VKairiiikStis. sias problemas
turinys sukosi apie amiinas tiesas ir imogq
gvildeno ir l.Slapelis. Jis vienas pirmqjq prabilo
supantias paslaptis - mirti, likimq, laimes
tiek apie estetinj ugdymq, tiek apie pieSimo
troSkimq, jos ieikojimus ir nusivylimus. c i a
destymo metodikq. Nuo 1921 m. dirbqs Saules
l.slapelis jivelge jo amiinq aktualumq ir
mokytojq seminarijoje, AukStesniuosiuose
didiiausiq socialinq reikSmq. Jam pritare ir
pieSimo kursuose, o nuo 1922 m., kai Siq kursq
J.Keliuotis, kad genijai - "didieji imoniSkumo
pagrindu buvo jsteigta Meno mokykla, Cia
ugdytojai", "universaliosios civilizacijos
destes meno istorijq, kultiiros istorijq, meno
neiejai".
filosofijq, l.slapelis pakankamai gerai suvoke
Pirmaisiais 3-ojo deSimtmeCio metais,
triikumus. Todel Sis klausimas reikalauja
suvokdamas tuometinq Lietuvos dailes padetj,
detalesnio aptarimo.
1.slapelis tikro meno poiymiu laikk "teisingai
3-ojo deSimtmeCio bainyCios veikejai
iireikitq gily, intymy gyvenimo ir imogaus
akcentavo dorovinj imogaus ugdymq. Menas,
supratimq ir a t j a ~ t i m q " ' ~nors
, neatmete ir
veikdamas imogq estetiSkai, turejo padeti
formos reikSmes. TaCiau jau baigiantis
tobuleti jam doroviSkai ir vesti j absoliutq. Taip
deSimtmeCiui, kaip vienu iS svarbiausiq vertingo
aiikino ir s . ~ a l k a u s k i s , ir A.JakStasmeno kiirinio poiymiq, jis susiriipino menine
Dambrauskas. slapelis j estetinj ugdymq ivelge
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kitaip: menas neturjs buti dorovinio auklejimo
priemone. Remdamasis Europos pedagogikos
darbais, jis ypatingai vertino L.Tolstojaus
patyrimq, kuris didelj demesj skyre vaiko
intelektualiniam, doroviniam ir ypae estetiniam
ugdymui. Jis idealizavo vaiko prigimtj ir
propagavo nesuvariytq mokymo procesq.
PanaSias idejas perteikia ir Montesori mokslines
pedagogikos metodas, kuris atkreipia demesj j
vaiko kiirybine laisvq. l.slapelis jj verte i lietuviq
kalbq, siekdamas atkreipti Lietuvos pedagogy
demesi j Vakarq Europos mokytojq seminarijq
patirtj.
Aptardamas svarbiausias Lietuvos mokyklq
problemas, l.Slapelis jivelge, kad mokomieji
dalykai patys savaime neturi auklejamosios
reikSmes ir Sitaip n e u g d o m a kiirybinga
asmenybe. Todel pagrindinis tikslas - ugdyti
harmoningq ir kiirybingq asmenybq, turintiq
tvirtq pagrindq ir sugebantiq gyventi naujomis
sqlygomis, vykstant jvairiems pokytiams:
"niidien plinta ir vyrauja mozaikinis imogus,
sudarytas iS jvairiq kultiiriniq klodq, miSinys
prieSingiausiq pradq, imogus be pamato, be
branduolio ir, galima manyti, be kaulq, todel
lankstus kaip nendre ir pasiduodqs visiems
vejams lankstyti. Savo dvasinio branduolio
neturedamas, yra [ svetimos] opinijos vergas"
2.

s i o reiSkinio prieiastys, jo nuomone, yra
pedagogikos ir socialinio gyvenimo konfliktas
bei mokomq dalykq abstraktumas, del kurio jie
neteko auklejamosios prasmes. l.slapelis
prabilo apie meninio Svietimo biitinybe, kad
i m o n e s Lietuvoje g e r i a u suvoktq menq,
lankytqsi parodose. Tq laikq pedagoginj darbq
jis apibiidino kaip susiaurejusj ir apibreitq vien
tik moksliniu aspektu, t.y. jvairiausiq iiniq
krovimu i jaunuomenes galvas, kuriq tik maia
dalele eina j sielq. Paskaitoje apie meno ir
pedagogikos bendrumq jis apgailestavo, kad
nors ir judama Sioje srityje, daug raSoma
literaturos, tatiau pastangos, jo nuomone, yra
bevaises a r b a rezultatai netgi prieiingi
liikestiams.
Nagrinedamas m e n o ir pieSimo padetj
mokykloje, l.slapelis isskyre dvi svarbiausias
kryptis: menas galjs biiti vaizdine priemone ir

aukleti imogq. Remdamasis Vakarq Europos
mokytojq seminarijq patirtimi, l.slapelis iSkele
reikalavimq, kad kiekvienas mokytojas privalo
moketi grafiSkai pavaizduoti destomq dalykq,
kadangi imogus iS prigimties suvokia vaizdq, o
ne sqvokq. sis grafinis pavaizdavimas galjs biiti
elementarus, eskizinio pobiidiio, svarbu tik
teisingas daikto konstrukcijos atvaizdavimas.
Antroji kryptis susideda iS dviejq daliq:
paties vaiko kiirybiSkumo skatinimas ir
pratinimas b e n d r a u t i su m e n u . Vaikas
pirmiausiai iimoksta pieSti ir mqstyti vaizdais,
o ne raSyti, o todel biitina pletoti jo sugebejimq
mqstyti ne tik abstraktiomis sqvokomis, bet ir
vaizdais. PieSimo mokytojas privalo suprasti
menq ir jo reikSme gyvenimui. Jis turi iSmokyti
klasifikuoti formas ir spalvas, kurias stebint
imogus daugiau mato, jgunda jas studijuoti,
praturteja jo pasaulis ir Sitaip ugdomas skonis.
l.slapelis kritikavo m o n o t o n i i k q ir
sustabarejusiq pieSimo mokymo metodikq
besiremiantiq
Lietuvos
mokyklose,
akademiniais principais, kurie dainai esti netgi
ialingi, nes neskatina vaikq kiirybiSkumo ir
fantazijos. 1.Slapelis paneige, kad ne kiekvienq
vaikq reikia mokyti pieSti. Per pieiimo pamokas
nebiitina ugdyti menininkq, kadangi n e
kiekvienas mokantis pieSti juo galjs biiti, kaip ir
ne kiekvienas mokantis raSyti tampa poetu. Juk
svarbiausia - pletoti jgimtq polinki, iSreikSti savo
mintis vaizdais bei suteikti e l e m e n t a r i q
techniniq jgiidiiq.
Kaip pavyzdj l.slapelis
nurodo
amerikietiSkaq Praugo mokymo sistemqZ3.Si
sistema - koncentrine, t.y. uisiemimai kasmet
vienodi, tik programa po truputj pletiasi ir
pasipildo naujomis iiniomis. Pirmus trejus
metus nereikalaujama tikslaus ir uibaigto
pieiinio, leidiiama vaikui savo mintis ir jausmus
perteikti taip, kaip jis sugeba. Visa tai papildoma
pratimais spalvoms atskirti, popieriaus
lankstymu, grafinio pieSinio iliustravimu
spalvomis, lipdymu iS molio. s i sistema leidiia
labiau pasireikiti vaiko kiirybiikumui,
nejsprausdama jo j grieitus remus. P o trejq
metq, jgijes daugiau patyrimo, vaikas turi pats
suprasti, kad jo pieSinys neiSreiSkia jo idejq ir
yra "tolimas n u o idealo". Tuomet mokoma
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stilizuoti matomus dalykus, projektuoti juos
erdveje, braiiyti. Taip suteikiama galimybe
jkiinyti savo idejas. zmogus pratinamas stebeti
aplinkq, jivelgti linijq, spalvy, formq ypatybes,
perteikti daiktq esmines savybes ir iSlaikyti jas
atmintyje. Sistemos tikslas - paruoSti mokykloje
dirvq, kad biitq galima mokytis pieSti toliau ir
veliau jgiidiius pritaikyti tiek mene, tiek
pramoneje, tiek technikoje.
l.slapelis iikele kurybiniq aktq reikimq
asmenybes ugdymui. Kiirybiniai aktai, jo
nuomone, visuomet biina lydimi estetinio
iigyvenimo. Visos dvasines pastangos
nukreipiamos j kuriamq objektq - naujq esybq menini vaizdq. Tai padeda skleistis dvasingumui
imoguje, stiprina jo psichines galias. Toks
imogus ateityje, l.slapelio nuomone, visiSkai
kitaip iiures j pasaulj, gyvenimo uidavinius
sprqs drqsiai. Vaikams nebiitina destyti
filosofines teorijas, kadangi jos dar jiems
nesuprantamos, o leidus pasireikSti vaiko
kurybiikumui laves skonis, formos harmonijos
pajauta, i m o g u s taps jautresnis groiiui.
1.slapelio nuomone, individas su gerai iSlavintu
estetiniu skoniu "instinktyviai nepakqs ir
kasdieniniame gyvenime nenatiiralumo,
pretenzingo puoinumo, besijungianeio su
tuStuma ir b j a ~ r u m u " ~ ~ .
Kita kryptis turetq biiti estetinis vaiko
lavinimas - mokymas prieiti prie meno ir ji
suvokti. l.slapelis smerke pramonines ir
utilitarines kultiiros diegiamq poiiiirj j imogq.
Mat jai riipi tik pelnas ir iikio kelimas. Ji
pajungia sau visq Svietimo sistemq, kuri ruoSia
pramoninkus, iniinierius, valdininkus bei kitq
siaurq profesijq atstovus, bet nesuteikia
platesnio bendrojo iisilavinimo ir poiiiirio j
gyvenimq bei kultiirq. Toks utilitarinis mokymas
nestiprina imogaus individualybes o, tiesiog jq
dehumanizuoja. ~ m o n i j a pavargusi
,
nuo
technikos ir spartaus jos vystymosi, ima ieikoti
naujq dvasinio gyvenimo pamatq. Jaunq imogq
l.slapelis laike svarbiausiu ateities pamatu
gyvenimui ir kultiirai. Todel jis sieke pedagogy
ir kultiiros veikejq pastangas nukreipti i
augantiq asmenybq ir jos estetinj ugdymq. Jaunq
imogq ypatingai reikia pratinti bendrauti su
menu, kadangi menas, spinduliuojantis energija,

gali maksimaliai veikti iiiirovq ar klausytojq.
Estetinis iSgyvenimas atitraukdamas nuo
kasdieninio gyvenimo rutinos, iSlaisvina vidines
jegas, atsiranda santykis su imonemis
neparemtas iSskaitiavimu, suvokiami auitesni
uidaviniai ir troikimai ir imogus dvasiikai
iigteli. zrnogui reikalinga vidine laisve, laisve
veikti ir pasireikSti kurybinems jegoms, o
tinkamas estetinis auklejimas galetq tam
pasitarnauti.
1.5lapelis pasiiile atrinkti meno kurinius,
naudojamus pedagogikoje. Pagrindiniais
kriterijais, parenkant meno kurinius, jis laike
vaiko amiiq ir bendrq supratimq apie menq:
"pedagoginiams reikalams tinka tik tikri meno
veikalai, bet ne jo surogatai, bet toli graiu ne
visi tikri meno veikalai tinka pedagogikos
reikalams, o tinka tik gerai parinkti ir pritaikyti
aukletiniq amiiui ir iisila~inimui"~~.
l.Slapelis
teisingai pastebejo, kad pirmiausia reiktq
supaiindinti vaikus su paprastesnemis meno
formomis, o toliau eiti prie sudetingesniq,
laipsniikai ugdant meno suvokimq.
Menotyrininkas stebejosi, kai jis matydavo
biirius vaikq, vediiojamus po meno parodas, kur
jiems niekas nejdomu. Jaunesniq klasiq
mokiniai vedami j operq pastatymus, kuriuose
jie be malonaus mirgejimo akyse, daugiau nieko
negauna. "Sio pedagoginio akto rezultatai visai
prieiingi tiems, kuriq galima laukti ii tinkamo
priejimo prie men^"^^. zmogui diegiamas
prieSiSkas poiiuris j menq.
Didiiausia problema Lietuvoje, l.slapelio
manymu, senesniq laikq meno muziejq stoka,
bei naujqjq laikq esanti tiktai vienintele
~ . ~ . ~ i u r l i ogalerija,
n i o kurioje nedaug meno,
tinkamo auklejamajam tikslui. Dailetyrininkas
modernq menq laike besikeitiantios
visuomenes, ilungantios senosios kultiiros,
iSdava. Naujos m e n o sroves - kubizmas,
futurizmas, ekspresionizmas, jo nuomone,
geriausiai atspindi iiandienines technizuotos
visuomenes biisenq. Toks menas galjs sutrikdyti
jaunq i m o g q , todel jis nera tinkamas
pedagogikai. Deja Cia l.slapelis, kaip parode
ateitis, klydo. Taeiau jo tikslas buvo kilnus svarbiausia, kad vaikas patirtq estetini
iigyvenimq ir dvasiikai tobuletq: "miisq jaunajai
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kartai stovi pries akis miliiniSkas sunkus ir
neiSvengiamas darbas: perstatyti Siy dieny
vienaSaliSko mechaniSko progreso, dvasiikai
griiinantiq kulturq ant naujos visuomenes,
vadinasi, ir ant naujos menines tiesos pamaty.
Dabar vystanti pasaulejautos krize, pagimdiiusi
naujas nematytas kutiiros formas, pagimdys ir
naujq sintetini menq, kuris sutaikys savy
utilitarini tikslingumq ir menines formos
tobulumq, tai yra menq, kurio link svyra Siy
dieny besiveriianti i ateiti valia. Meninio
auklejimo tinkamas sutvarkymas pades iSsprqsti
miisy kultiiroje susidariusius prieitaravimus ir
jves dvasinj gyvenimq i tinkamq keliq" *'.
Apibendrinant meno funkcijy analizq,
galima padaryti keletq iSvady.
l.Slapelis nors ir nesukure teoriniy veikaly,
taCiau savo kritiniuose straipsniuose gana
nuosekliai iSpletojo svarbias meno sociologijos
idejas, susiedamas jas su tuometine Lietuvos
meno padetimi. Jo sampratai padejo susiklostyti
pranciizy sociologine estetika, L.Tolstojaus
emotyvistine m e n o teorija ir J.M.Guyau
paiiuros.
Menq l.slapelis suvoke kaip pakankamai
autonomiSkq imogaus veiklos sritj, kuriai
specialiai negalima primesti tiksly ir funkcijy,
neplaukianCiy iS jo esmes. Meno vaidmuo
visuomeneje - suvienyti imones pasitelkus
bendrai iSgyventus potyrius. Pagrindine meno

paskirtis - estetine. Estetinio iSgyvenimo tikslas - dvasinis individo ugdymas. ]I socialines
meno funkcijas 1.Slapelis ivelge gana
SiuolaikiSkai. Jos atliepia tik svarbiausiq estetinq funkcijq. Individai (ir tautos), bendrai
iSgyvendami estetinius potyrius, susijungia
simpatijos rySiais ir tampa dvasiSkai artimesni.
IS estetines ir socialines meno paskirties
iSplaukia jo auklejamoji reikime. Estetinis
iSgyvenimas gali biiti patiriamas dvejopai:
pratinant bendrauti vaikq su menu ir
puoselejant jo paties kiirybiSkumq. Taip
ugdomas socialumo jausmas ir imogiSkumas.
Remdamasis L.Tolstojaus ir Montesori
pedagogikos metodais, l.Slapelis iSkele
svarbiausiq mokyklos tikslq - iSaukleti kiirybingq
asmenybq. Dailetyrininkas atmete akademinius
pieSimo destymo principus ir vienas pirmyjy
Lietuvoje, remdamasis tiek Europos, tiek
Amerikos mokykly naujausia patirtimi, pasiiile
naujq konkrety metodq. Jis iSkele mintj, kad
mokykloje gautus pieSimo jgiidiius buty galima
pritaikyti ir tolesniame praktiniame gyvenime.
Supaiindinant vaikus su menu, l.Slapelis pasiiile
atrinkti kiirinius. Pagrindiniais kriterijais jis laike
amiiy ir menini iSprusimq. Taigi galetume teigti,
kad l.Slapelis vienas pirmyjy tarpukario
Lietuvoje iSkele estetinio ugdymo biitinybq.
Daugelis jo idejy neprarado aktualumo ir
Siandien.

-
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