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Kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės  
Aleksandros Kazickienės atminimo premijos  
laureatas Bronius Dobrovolskis:  
„Vaikai yra teisūs, prašydami supratimo“

Kai buvusi mokinė ateina į premijos įteikimo renginį pasveikinti savo mokytojo, kuris 
ją mokė septynmetėje mokykloje daugiau kaip prieš šešis dešimtmečius ir nebuvo ma-
tęsis su ja nuo 1955 m., nebereikia kitų įrodymų, kad mokytojo būta gero. Kai laureato 
kalboje svarbių dalykų išgirsta ir mokiniai, ir mokytojai su dėstytojais, ir tie, kurie jau 
senokai nutolę nuo mokyklos ar universiteto, nebereikia kitų įrodymų, kad laureatas 
vertas apdovanojimo. 

Kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premiją 
2018 m. įsteigė Kazickų šeimõs fondas ir Lietuvių kalbos draugija. Šiuo apdovanoji-
mu siekiama įamžinti kalbininko, pedagògo Petro Būtėno (1896–1980) ir jo mokinės, 
kultūrinės ir lituanistinės veiklos mecenatės Aleksandros Kalvėnaitės-Kazickienės 
(1920–2011) atminimą. Abi šios asmenybės artimai susijusios su Panevėžiu: Aleksandra 
Kazickienė čia gimė, 1937 m. baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją (dabar tai Vytauto 
Žemkalnio gimnazija), o lietuvių kalbą ir literatūrą jai dėstė Petras Būtėnas. 

Premija įteikta birželio 13  d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 
viešojoje bibliotèkoje. Laureatu paskelbtas kalbininkas, pedagògas, lietuvių kalbos 
dėstymo metodikos specialistas Bronius Dobrovolskis. Kalbininkas vienas ir su bend-
raautoriais yra parengęs ir išleidęs keliolika lietuvių kalbos vadovėlių ir kitų stambesnių 
mokomųjų knygų, daugumas šių leidinių yra sulaukę keleto leidimų. Su bendraauto-
riais parengtas „Lietuvių kalbos žinynas“ (1998; 5 leidimai). Dirbta mokytoju Klaipėdos 
ir Klaipėdos r. mokyklose (1951–1956), vadovauta Klaipėdos r. Plikic vidurinei mo-
kyk lai (1956–1958). 1968 m. apginta disertacija, 1984 m. gautas doceñto vardas. Nuo 
1958  m. darbuotasi Pedagogikos mokslinio tyrimo institute. Bronius Dobrovolskis 
buvo šio instituto sektoriaus vedėjas (1959–1962 ir 1965–1973), direktorius (1980–1987). 
Vadovavo Švietimo ministerijos Mokyklų valdybai (1973–1980), Lietuvos pedagògų 
kvalifikacijos instituto Lietuvių kalbos ir literatūros katedrai (1987–1993). Dešimt metų 
(1990–2000) dėstė lietuvių kalbos mokymo metodiką Vilniaus universiteto studentams. 
Keletą metų turėtos antraeilės pareigos Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institute, 
dviejose Vilniaus bendrojo lavinimo mokyklose.

Aktualijos
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„Dirbti su studentais buvo malonu ir įdomu, – prisimena Bronius Dobrovolskis. – 
Tiesa, į Vilniaus universitetą pakviestas dėstyti lietuvių kalbos mokymo metodikos, ėjau 
ten su nerimu. Ne iš vieno buvau girdėjęs, kad studentai metodikos dalyko nemėgsta. 
Tad iš pradžių padirbėjau dėstytoju antraeilininku. Mano būgštavimai nepasitvirtino – 
su studentais pavyko rasti bendrą kalbą. Kūrėme pamokų scenarijus, tyrėme mokinių 
kalbą, nagrinėjome nepriklausomos Lietuvos, Vokietijos, JAV ir kitų šalių gimtosios 
kalbos vadovėlius, metodinius leidinius ir kt. Studentai pajuto, kad metodika – tai ne 
koks nors nuobodžių mokymo receptų rinkinys, o svarbus pedagoginės kūrybos instru-
mentas. Atėjus permainų metui, netrukus lietuvių kalbos mokymo metodika iš privalo-
mojo dalyko virto pasirenkamuoju, tačiau ją rinkdavosi palyginti daug studentų – dau-
giau kaip pusė kurso. Daug turiningų bakalauro ir magistro diplominių darbų tuo metu 
iš metodikos buvo parašyta, kasmet turėdavau po 4–5 diplomantus.“ 

Iškilmingame renginyje Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotèkoje Bronius Dobro-
volskis kalbėjo, kad lietuvių kalbos mokymo formomis ir metòdais jis susidomėjęs prieš 
septynis dešimtmečius mokydamasis Telšic mokytojų seminarijoje: 

„Turėjome nuostabų pedagogikos ir lietuvių kalbos metodikos kursų dėstytoją 
Igną Jurkonį. Mus, lėtapėdžius žemaičius, jis žavėjo dzūkišku temperamentu žaižaruo-
jančiais dėstomojo dalyko akcentais. Ir šiandien ausyse tebeskamba dėstytojo frazės: 

Premiją Broniui Dobrovolskiui įteikia Neila Baumilienė ir Genovaitė Kačiuškienė.  
Gintaro Lukoševičiaus nuotr.
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dirbti su visais ir su kiekvienu; mokyti, o ne atlikti; klaidas taisyti nusikaltimo vietoje; 
skaitymas raiškus, bet neryškus; iš akcentavimo išėjo kartojimas; klasėje rankų miškas – 
puiku! ir pan.“

Bronius Dobrovolskis į Telšic mokytojų seminariją įstojo 1948 m. Tais pačiais me-
tais į ją atvyko dirbti Ignas Jurkonis (1921–1979). Jis dėstė pedagogiką, lietuvių kalbos 
mokymo metodiką ir vaikų literatūrą. Seminarijos mokiniai jo dėstymu tiesiog žavėjosi. 
Lietuvių kalbos mokymo metodikos paskaitos buvusios tokios turiningos, kad kitų da-
lykų dėstymo metodikos mažai bereikėjo mokytis – į jas daug ką nesunkiai buvo galima 
tiesiog perkelti iš Igno Jurkonio dėstomo kurso.

Laureato žodyje buvo trumpai apžvelgtos nepamirštamojo dėstytojo pedagoginės 
nuostatos: „Igno Jurkonio credo – mokinys turi suvokti kiekvieno darbo ir pratimo lavi-
namąją paskirtį, žinoti ne tik kaip ką atlikti, bet ir kodėl taip. Apie mokinį jis kalbėdavo 
nepaprastai šiltai, su meile ir pãgarba, visada kažkaip savitai nušvisdamas. Jis įdiegė 
mums nuostatą pažinti ir suprasti vaiką, domėtis jo kalba, visus metodikos projektus 
konstruoti dėmesingai paisant mokinio protinių ir fizinių galių, kuo dažniau per gimto-
sios kalbos pamokas suteikti mokiniui galimybę patirti pažinimo džiaugsmą.

Tikra pedagoginės kūrybos laboratorija buvo rengimasis bandomosioms lietuvių 
kalbos pamokoms. Seminarijos palėpėje Jurkonis mūsų laikais turėjo kabinetėlį – šal-
tą, nekūrenamą. Bet ten bemat sušildavome besvarstydami būsimos pamokos scenari-
jų (konspektą). Sukdavome galvą, kaip mokinius sudominti ne kokiais pedagoginiais 
blizgučiais, o mokomosios medžiagos ypatumais, padedančiais vaikui skverbtis į nagri-
nėjamos temos esmę. Dėstytojas ypač vertino mūsų pastangas skirti užduočių, kurias 
atlikdami mokiniai turėtų ką nors lyginti, gretinti, grupuoti, sisteminti, apibendrinti. 
Kartu ieškodavome būdų, kaip natūraliau įausti į pamoką jau išeitus dalykus, kókius 
pamatus joje būtų galima pakloti būsimoms temoms. Tiems aspektams Jurkonis tei-
kė didelę reikšmę. Įsakmiai buvome skatinami rašinėlių grąžinimo pamokų nepaversti 
vien rašybos klaidų taisymu, o daugiau dėmesio skirti minties raiškos būdams, be saiko 
nevirkauti prie rašinėlio trūkumų, o paskaityti daugiau pavykusių rašinių, jų ištraukų 
pavyzdžių, pasidžiaugti kad ir nedidele vaiko pãžanga, net vPenu kuo nors įdomiu saki-
niu. Ir ne vieno mokinio, o kiek įmanoma didesnio skaičiaus.“

Be Igno Jurkonio, Bronius Dobrovolskis sakė turėjęs ir kitą mokytoją. Kas jis?
„Turėjau aš ir kitą gana iškilų metodikos mokytoją. Tas mokytojas buvo mokiniai. 

Iš jų per savo darbo mokykloje metus daug ko išmokau. Ko gero, aš iš jų daugiau negu 
jie iš manęs. Mažytis pavyzdys. Mokinys atlieka skyrybos užduotį – parašyti skyrybos 
ženklus sakinyje Kai baigėsi pamokos aš įėjęs į klasę pasakiau kad berniukai išeitų į kie-
mą. Rašo jis kablelį po žodžio pamokos, bet tučtuojau jį nubraukia ir deda kablelius 
po žodžių aš, klasę ir prieš kad ir aiškina: „įėjęs į klasę – išskirtinė dalyvinė aplinkybė, 
prieš kad visada reikia kablelio.“ Į mano klausimą, kodėl buvo padėjęs kablelį po žo-
džio pamokos, atsakė manęs, kad tai šalutinis sakinys. Tada klausiu: „Kodėl taip manei?“ 
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Mokinio atsakymas: „Kada pasakiau?  – Kai baigėsi pamokos, yra jungtukas kai.“ Kai 
paklausiau, kodėl to šalutinio sakinio nebeliko, mokinys nustebusiu žvilgsniu paklausė: 
„Tai ką – aš bus tarp kablelių?!“ Argi tai ne pamoka man, kokių skyrybos pratimų turiu 
parinkti mokiniams?“ 

Premijos diplomą laureatui įteikė Kazickų šeimos fondo Niujorko biuro generali-
nė direktorė Neila Baumilienė ir LKD valdybos pirmininkė Genovaitė Kačiuškienė. 
Renginyje taip pat dalyvavo Kazickų šeimos fondo Vilniaus biuro generalinė direktorė 
Agnė Vertelkaitė ir programų koordinatorė Ieva Sriebaliūtė. Į iškilmes atvyko ir Petro 
Būtėno sūnus Donatas su žmona Danguole. Prieš renginį spėta aplankyti Petro Būtėno 
kapą Panevėžio Kristaus Karaliaus kapinėse, išgirsti Donato Būtėno pasakojimą apie 
tėvo gyvenimą.

Renginio vedėja Panevėžio kraštotyros muziejaus vyr. muziejininkė Vitalija Vasi-
liauskaitė kalbino svečius ir šeimininkus, premijos steigėjus ir laureato kolegas. Svei-
kinimo žodį tarė Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotèkos direktorė Jurgita Bugailiš-
kienė. 

Visų šventės kalbų jungiamoji gija buvo žmogaus ryšys su gimtine ir gimtąja kal-
ba, kartc tarpusavio ryšys. VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis prisiminė Sąjūdžio 
laikais vykusias ekspedicijas į Rusiją, Saratovo stepėse esantį Čiòrnos Pãdinos kaimą. 
Kaimas, įkurtas ištremtų 1863 m. sukilimo dalyvių,  – verslininko, mecenato Juo-
zo Petro Kazicko (1918–2014) gimtinė. Pažintis su šiuo kaimu ir jo istorija Audriui 
Antanaičiui tapo ir pažinties su Kazickų šeima pradžia. Juozas Petras Kazickas savo 
gimtinės niekada nepamiršo. Jo rūpesčiu ir pastangomis Čiòrna Pãdinoje pastatyta 
koplyčia. Vykdant Juozo Petro Kazicko valią, į šią koplyčią atvežta palaidoti urna su 
žiupsneliu jo pelenų. 

Kazickų šeimos fondo Niujorko biuro generalinė direktorė Neila Baumilienė sakė, 
kad jai, išvykusiai iš Lietuvos gyventi į JAV, pažintis su Kazickų šeima buvo likimo do-
vana. Ši pažintis atvėrė išeivijos lituanistinio švietimo panoramą, leido patirti, kiek prie 
tos veiklos yra prisidėjusi ir prisideda Kazickų šeima. Aleksandra Kazickienė skatino ir 
rėmė įvairias lituanistinio švietimo iniciatyvas JAV, rūpinosi vaikų globos namų auk-
lėtiniais ir neįgaliais vaikais Lietuvoje. 2006 m., remiantis Aleksandros Kazickienės fi-
nansine pagalba, Long Ailende įkurta lituanistinė mokykla, jai suteiktas Aleksandros 
Kazickienės vardas. 2012  m., pagerbdama Motinos atminimą, Kazickų šeima sukūrė 
paramos JAV lituanistinėms mokykloms programą (AKGP, Alexandra Kazickas Grant Pro-
gram). Šia programa siekiama užtikrinti lietuvių kalbos, lietuviškojo paveldo ir tradicijų 
išlikimą, remiant JAV lituanistines mokyklas ir darželius. 

Panevėžietė lituanistė Lionė Lapinskienė pranešime „Petras Būtėnas lituanistikos 
kelyje“ priminė šio talentingo ir veiklaus žmogaus gyvenimo kelią, apžvelgė svarbiausias 
jo darbų sritis. Tai buvo tautotyra, lietuvių kalbos istorija ir kalbos mokymo metodi-
ka, bendrinės kalbos norminimas, dialektologija, akcentologija, sintaksė, leksikologija, 
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onomastika, jo būta ne tik mokytojo, bet ir spaudos bendradarbio, vertėjo, bibliofilo, 
bibliogrãfo, recenzento, redaktoriaus. Petro Būtėno, kaip ir daugybės kitų Nepriklauso-
mos Lietuvos inteligentų, asmeninių užmojų ir darbų aprėptis prilygo ištisos universi-
teto katedros veiklos mastui.

LKD garbės pirmininkas Aldonas Pupkis susiejo Petro Būtėno ir Broniaus Dobro-
volskio pedagoginės veiklos aspektus. Kalbininkas teigė, kad Bronius Dobrovolskis vi-
sada buvo pedagògo lituanisto pavyzdys daugybei Vilniaus universiteto studentų, pado-
raus ir sąžiningo mokslininko ir vadovo pavyzdys kolegoms. 

Prasmingai ir jautriai suskambo LKD valdybos pirmininkės Genovaitės Kačiuškie-
nės sveikinimo žodis laureatui gimtąja Petro Būtėno pasvaliečių šnekta. 

Pasvaliečių dainų šia šnekta padainavo Pãsvalio kultūros centro folkloro ansamblio 
„Rags“ dainininkai (vad. Daiva Adamkavičienė). 

Kalbėjomės dar paskui su Bronium Dobrovolskiu apie kalbos mokymą, mokinius 
ir mokytojus. Mėginau išklausti, koks turi būti žmogus, kokio charakterio, kad sektų-
si dirbti mokykloje. Doceñtas papasakojo apie vieną studentų atliktą tyrimą, kókias 
mokytojo savybes mokiniai labiausiai vertina, ko jiems reikia iš mokytojų. Mokytojai, 
klausiami, kas, be gero dėstomojo dalyko išmanymo, jų profesijai svarbiausia, paprastai 
atsako, kad meilė vaikams. Tačiau vaikai labiau šaukiasi ne tiek meilės, kiek mokytojo 
gebėjimo suprasti mokinį. „Vaikai yra teisūs, prašydami supratimo,“ – teigė doceñtas. 
Tai ypač svarbi gerų mokytojo ir mokinio santykių, normalios mokinio savijautos mo-
kykloje, sėkmingo mokymosi prielaida. 

Rita Urnėžiūtė


