
N. F. S. Grundtvigo idėjos gyvos šiuolaikiniame suaugusiųjų švietime 

 

Lietuvos suaugusiųjų švietimas, atgavus nepriklausomybę, buvo kuriamas 

bendradarbiaujant su Europos Šiaurės šalimis. Suaugusiųjų švietimo politikos formavimasis, 

andragogų profesinis tobulėjimas, nevyriausybinių organizacijų, suaugusiųjų švietimo asociacijų ir 

suaugusiųjų mokymo įstaigų steigimas vyko glaudžiai bendradarbiaujant, semiantis patirties ir 

mokantis iš Šiaurės šalių. Ne vienas suaugusiųjų mokymo centras savo įsikūrimo istorijoje mini 

danų liaudies mokyklas, pagal kurių modelį iš pradžių kūrėsi ugdymo įstaigos įvairių mokymosi 

poreikių turintiems suaugusiesiems Lietuvoje. Liaudies aukštosios mokyklos suaugusiesiems – tai 

Nikolajaus Frederiko Severino Grundtvigo (danų kalba Nikolai Frederik Severin Grundtvig) idėja, 

tapusi suaugusiųjų švietimo pamatu daugelyje Europos valstybių.  

N. F. S. Grundtvigas (1783-1872)
1
 – danų dvasininkas, rašytojas, filosofas, politikas, 

vienas iš pirmųjų Europos švietėjų, praktiškai įrodęs, kad suaugusiųjų švietimas gali pažadinti 

pilietinį, tautinį sąmoningumą, kuris skatina spartų visos šalies ekonominį augimą. Grundtvigas 

nėra toks garsus pasaulyje, kaip jo amžininkai danai filosofas Sorenas Kierkegaardas (1813-1855) 

ar rašytojas Hansas Kristianas Andersenas (1805-1875), tačiau tai vienintelis Danijos švietėjas, 

kurio idėjos žinomos ir įgyvendinamos tarptautinėje erdvėje bei pelniusios jam „vakarų pasaulio 

suaugusiųjų švietimo tėvo“ vardą
2
. 

Grundtvigo sukurta liaudies aukštosios mokyklos koncepcija pagrįsta idėja, kad 

prasmingas mokymasis visą gyvenimą privalo būti prieinamas paprastam žmogui ir turi apimti ne 

tik žinias, bet ir pilietinę atsakomybę, asmeninę ir kultūrinę raidą. Liaudies aukštoji mokykla – tai 

Skandinavijos šalyse vyraujantis ir kitur Europoje pritaikytas suaugusiųjų mokyklos tipas. 

Mokykloje kartu gyvena, mokosi ir dirba mokytojai bei besimokantieji. Čia nėra stojamųjų ir 

baigiamųjų egzaminų, pasiekimai nevertinami pažymiais. Kursai trunka kelias savaites, ilgiausiai – 
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metus. Mokomasi profesijos, užsienio kalbų, įvairių menų, literatūros, gamtos ar tiksliųjų mokslų 

modulių
3
. 

Apžvelgiant pirmąją danų švietėjo gyvenimo pusę, galima pasakyti, jog jo su švietimu 

susijusios idėjos pratęsė tuo metu šalyje vykstančias socialinio gyvenimo reformas. 1788 m. 

Danijoje atšauktas įstatymas, draudęs vyrams be žemvaldžio leidimo palikti žemę, kurioje jie gimė. 

Tęsdamas socialines reformas, po metų, karalius Kristijonas VII įsteigia švietimo komitetą. Nuo 

1814 m. Danijoje įsigalioja privalomas švietimas, o nuo 1830-ųjų žengiami pirmieji demokratijos 

žingsniai, kai administraciniuose karalystės vienetuose leidžiama steigti patariamuosius komitetus, 

kuriuose gali dalyvauti ir valstiečių atstovai. Būtent šie socialiniai procesai šalyje, kai valdžia 

pradeda klausyti paprastų žmonių nuomonės, paskatina Grundtvigą kalbėti ir rašyti apie suaugusiųjų 

švietimą, kuris tapo būtinas visiems, norintiems dalyvauti vietos ir valstybės politiniame gyvenime.  

N. F. S Grundtvigo religinė, literatūrinė ir švietėjiška veikla buvo nuolat palaikoma 

danų karališkosios šeimos. Gavęs ne vieną stipendiją, Grundtvigas turėjo galimybę išvykti ir 

tyrinėti švietimo sistemą Britanijoje. Sukaupta patirtis ir pokyčiai Danijos socialiniame politiniame 

gyvenime paskatina jį 1830 m. išleisti seriją raštų, kuriuose gimsta daniškos liaudies aukštosios 

mokyklos idėja. Grundtvigo „Šiaurės mitologijos“ įvade (1830)
4
 galim įžvelgti pirmuosius šios 

idėjos blyksnius. Knygoje rašoma apie įvairias visuomenės grupes vienijantį centrą, kuriame visi 

valstybės tarnyboje dirbantys galėtų įgyti praktinių gebėjimų, o tiems, kurie nori priklausyti 

išsilavinusiųjų sluoksniui, būtų suteikta galimybė tobulėti ir artimiau susipažinti tarpusavyje. Šioje 

knygoje Grundtvigas ne tik pateikia liaudiškos mokyklos idėją, bet ir savo kritišką požiūrį į 

egzistuojančias „mirties mokyklas“. Toks pavadinimas „Šiaurės mitologijoje“ suteikiamas 

klasikinėms lotynų mokykloms, nieko bendro neturinčioms su realiu žmogaus gyvenimu.  

Pirmoji N. F. S. Grundtvigo išsami knyga, susijusi su švietimu „Daniškas keturlapis 

dobilas“ išleista 1836 m. Keturlapis dobilas – tai karalius, žmonės, gimtoji žemė ir gimtoji kalba, o 

autoriaus uždavinys knygoje – išsakyti savo nuomonę, ką privalu padaryti, kad ši reta ir puiki gėlė 

nesunyktų, bet sustiprėtų, iškeltų galvą ir pajustų didybę.
5
 Grundtvigo nuomone, problemos 

sprendimas turėjo būti „liaudies balsas“, reikalaujantis steigti daniškas liaudies aukštąsias 

mokyklas, kuriose viskas būtų susiję su karaliumi, žmonėmis, tėvyne bei sava kalba ir kuriose 

dainiai, šlovinantys karalių ir tėvynę žodžiais, kilusiais iš žmonių lūpų, būtų naudingi ne tik dėl 
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moralinio pasitenkinimo bet ir materialinės naudos, kad jų dainos skambėtų „ne tik dėl garbės, bet ir 

dėl duonos“.
6
  

Liaudies dainius, bardus, kokiu save kartais ironiškai vadindavo ir pats Grundtvigas, 

jis laikė tikraisiais paprastų žmonių mokytojais, nes būtent jie žadino ir puoselėjo meilę tėvynei, 

palaikė ir turtino gimtąją kalbą. Dėl šios priežasties liaudiškose mokyklose mokomasi iš daniškų 

mitų, legendų, poezijos, o žodinė tradicija, bendravimas žodžiu, istorijų pasakojimas tampa 

pagrindiniais mokymo metodais. Konspektai ir užrašai ankstyvuoju liaudies mokyklų steigimo 

periodu buvo dažnai netgi nepageidaujami. Apie tai net yra iš kartos į kartą pasakojama istorija. 

Vienas iš liaudies mokyklos studentų suabejojo, jog nieko neatsimins, jei neturės užrašų. Tuomet 

mokyklos direktorius Kristenas Koldas atsakė, kad taip atsitiktų, jeigu kalbėtume apie mirusias 

žinias, o žinios, kurios yra reikalingos iškils atmintyje, kai tik jų prireiks. Juk žmonės nežymi sėklų, 

pasodintų į žemę, jos pačios išdygsta, pavirsta grūdais ir tampa matomos. 
7
 

„Daniškas keturlapis dobilas“ nušviečia pagrindinį Grundtvigo suformuluotą švietimo 

tikslą – švietimas apie gyvenimą, o švietimas turi kilti iš kiekvieno žmogaus individualių poreikių. 

Toliau, karaliaus Kristijono VIII prašymu, švietėjo idėjos vystomos veikale „Mokykla gyvenimui ir 

Soro akademija“ (1838).
8
 

Šioje knygoje autorius toliau puola lotynišką ir romėnišką mokymo tradiciją, lotynų 

kalbą, tačiau dar griežčiau pasisako prieš mokymąsi iš knygų ir egzaminus. Poetiniu stiliumi 

Grundtvigas teigia, jog visos knygose randomos žinios yra negyvos, jei neranda atgarsio 

skaitančiojo gyvenime.  

Grundtvigo nuomone, vienas iš efektyviausių mokymosi metodų yra gyvas 

bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais. Antrojoje knygos „Mokykla gyvenimui“ dalyje, kur 

aptariamos mokymosi programos, danų švietėjas akcentuoja „abipusį švietimą“ ir „gyvą sąveiką“. 

Šios sąvokos tampa Grundtvigo švietimo idėjos pagrindu, kurios, kaip ir „gyvas žodis“ kyla iš 

teologijos. Religiniame kontekste sąvoka „gyvas žodis“ siejama su Kristumi, paskutine vakariene ir 

komunijos sakramentu, kai žodis tampa kūnu, kai žodis iš Visagalio perduodamas per šventiką 

žmogui. Gruntvigas šį religinį aspektą aiškina ne kaip formalią instrukciją ar pamokymą, bet kaip 

asmeninį mokytojo ir mokinio bendravimą. Jeigu pamokymai yra mokytojo gyvenimo dalis ir 

aktyviai atsiliepia besimokančiojo gyvenime, jie išlieka gyvi, kitu atveju, tai mirusios žinios. Ši 
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idėja, kilusi iš teologinio konteksto, neliko tik tarp klasių sienų. Ji paplito tarp plačiosios liaudies 

mokyklų bendruomenės.  

Nuo 1840 m. N. F. S. Grundtvigas savo veikaluose daugiau dėmesio skiria liaudies 

aukštųjų mokyklų struktūrai bei mokymosi organizavimui. Atkreipiamas dėmesys į mokinių 

tarybas, švietimą bendradarbiaujant bei pokalbius apie daniškos bendruomenės problemas. 

Grundtvigas iškelia mintį, kuri iki šiol praktiškai įgyvendinama įvairių pakopų švietimo įstaigose. 

Jau XIX a. švietėjas teigė, kad norint įtraukti žmones į Danijos valdymą, pirmiausia juos reikia to 

išmokyti, o puiki pilietiškumo mokymosi praktika gali būti mokyklos tarybos bei dalyvavimas 

mokyklos valdyme.  

Dar viena labai svarbi ir iki šiol andragogikoje puoselėjama Grundtvigo idėja – 

abipusis mokymasis. Jo manymu, kiekvieno besimokančiojo liaudies mokykloje įgyta gyvenimiška 

patirtis turi būti gerbiama. Taip pat labai svarbu pirmiausia atkreipti dėmesį į tai, ką mokytojas ir 

mokinys turi bendro, neišryškinant esančių skirtumų. 

Dėmesys mokytojų ir besimokančiųjų tarpusavio bendravimui, draugystei, manoma, 

taip pat susijęs su Grundtvigo religiniais įsitikinimais, jog bažnyčia tai ne Biblijos skaitytojų 

būrelis, o bendraminčių ratas. Nors kai kurios jo švietimo idėjos kyla iš teologijos, kita vertus 

Grundtvigas buvo prieš religijos mokymą liaudies mokyklose, ir mokyklose apskritai. Jo nuomone, 

tai tik bažnyčios reikalas. Gal ir turėtų būti keista, jog būdamas šventiku, jis eliminavo religijos 

mokymą iš mokyklų, bet tai labai siejasi su kita Grundtvigo mintimi – „pirmiausia žmogus, tada 

krikščionis“. Nebūdamas doru žmogumi, nebūsi doru krikščionimi
9
.  

Švietėjas matė savo liaudies mokyklą kaip įvairių socialinių grupių, religinių 

bendruomenių, įvairaus amžiaus žmonių bendruomenę bei akcentavo skirtingų žmonių 

bendradarbiavimą ir draugystę, nes žmogiškumas, bedrosios žmogiškosios vertybės turi būti 

aukščiau už politinius ar religinius įsitikinimus. Jis tikėjosi, kad mokiniai, atvykę mokytis jau turės 

profesiją, o iš mokyklos į namus grįš turėdami daugiau motyvacijos, žmogiškumo, pilietiškumo ir 

noro dirbti bei tobulėti. Grundtvigo manymu, būtina kurti suaugusiesiems skirtas liaudies mokyklas, 

kuriose jie pajustų didesnį pasitikėjimą savimi, įgytų orumo, kad mokykla pažadintų žmonių 

pasididžiavimą nacionaline kultūra, skatintų norą ir meilę mokymuisi, kuris nesustoja baigus 

formaliąją mokyklą.  
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N. F. S. Grundtvigo asmenybė pasižymi neįprastu, unikaliu įvairiapusiškumu. 

Daugelis Grundtvigo idėjų tuomet atrodė anarchistinės dėl jo beribio tikėjimo, kad paprastas 

žmogus geba kontroliuoti save ir dirbti bendram reikalui, kai aplinka yra draugiška ir skatinanti. 

Šios idėjos, perimtos Grundtvigo pasekėjų ir mokinių, buvo įgyvendinamos praktikoje, o kai kurios, 

pritaikytos ir gyvuoja šiuolaikinėje andragogikoje.  

N. F. S. Grundtvigo liaudies aukštosios mokyklos prikėlė Daniją tiek dvasiniam, tiek 

ekonominiam gyvenimui. Europos Sąjungos kontekste Grundtvig vardas siejamas su įvairių formų 

suaugusiųjų švietimu. Suaugusiųjų švietėjai ir šiuolaikiniame pasaulyje pirmiausia atsižvelgia bei 

vertina besimokančiųjų jau įgytas žinias ir patirtį, andragogai ir besimokantieji bendradarbiauja bei 

nuolat mokosi vieni iš kitų. Taigi, XIX amžiaus danų dvasininko, filosofo, rašytojo ir švietėjo N. F. 

S. Grundtvigo idėjos randa savo vietą ir šiuolaikiniame pasaulyje. Šių dienų suaugusiųjų švietime 

neišvengiamai ir nuolat skiriamas dėmesys ne tik profesiniam tobulėjimui, bet ir bendrųjų gebėjimų 

bei pilietiškumo ugdymui, kultūriniam pažinimui, pasitikėjimo savimi skatinimui ir mokymosi 

motyvacijos formavimui. Būtent šios idėjos paverčia suaugusiųjų švietimą naudingu, patraukliu ir 

padedančiu mūsų dienų žmogui išlaikyti ir kaupti reikalingas bei gyvenime naudingas žinias, nuolat 

tobulėti, vis ieškoti naujų galimybių mokytis ir suprasti, kad nėra dalykų, kurių mokytis būtų per 

vėlu. 
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