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vanda zaborskaitė

Harmoningo pasaulio ilgesys

Galvodami šiandien apie meilę lukšienę, jos 
asmenį, idėjas ir vertybes, galėtume visa tai maty-
ti jos gyvenimo laikotarpio aplinkybėse, taip pat ir 
dabarties kontekste. meilė, įsišaknijusi savajame lai-
ke, mokėjo save projektuoti į ateitį. Ji rūpinosi ne-
sustingti, apčiuopti būsimojo laiko ženklus. nuolat 
stengėsi būti išgirsta ir suprasta intelektualaus jau-
nimo, kalbėti jo kalba, operuoti jo sąvokomis ir ter-
minologija. Skaitė ir gilinosi į tai, ką rašė jaunesni 
už ją. meilė gyveno savajame laike, bet nuolatos jį 
aplenkdama. Jos ištakos buvo – ir ji mėgdavo tai pri-
minti – jos motinos Julijos Janulaitytės, šviesių ūki-
ninkų Janulaičių giminėje, Jono Biliūno pasaulyje, 
jos tėvų matjošaičių šeimoje. m. lukšienė juto stiprų 
ryšį su savo pačios susikurtaisiais namais – su vyru 
kaziu lukša, trimis vaikais, paskui – anūkais ir pro-
anūkiais. Bet ne mažiau svarbus arba kitaip svarbus 
jai buvo viešasis gyvenimas, kuriam ji skyrė didžiąją 
dalį laiko, dėmesio, jėgų. m. lukšienė buvo iš esmės 
visuomenės, valstybės, visuotinybės žmogus, mokė-
jęs transponuoti savo moterišką ir motinišką esatį 
į bendresnių ir visuotinesnių dalykų lygmenį. Jos 
buvimas pirmose nepriklausomos valstybės kūrėjų 
gretose, dalyvavimas Sąjūdžio iniciatyvinės grupės 
veikloje buvo savaime suprantama jos ankstyvesnio 
gyvenimo tąsa.

Šalia viena kitos praleidome darbingiausius am-
žiaus metus. ne vien vilniaus universiteto lietuvių 
literatūros katedroje, bet ir paskui, kai mudviejų dar-
bai pasuko skirtingomis linkmėmis. visada žinojome 
apie viena kitą, ką mąstome ar veikiame. atjautėme 
viena kitą per artimiausiųjų žmonių ligas ir mirtį. Bet 
niekados neįstrigdavome buities lygmenyje. meilė 
mokėjo ir norėjo žmonių santykius grįsti idėjų ir ver-
tybių bendryste. kaip vilniaus universiteto lietuvių 
literatūros katedros vedėja, ji kūrė labai nuoširdžią, 
jaukią, bet kartu intelektualią bendro buvimo atmos-
ferą. Pati aiškiai suvokdama lituanistikos misiją uni-
versitete ir visuomenėje – išsaugoti tautos kultūros 
tęstinumą ir ją kūrybiškai plėtoti net ir nepalankiau-
siomis okupacijos sąlygomis – ji gebėjo aplink save 
palaikyti aukštą dvasinę įtampą. Studentų ugdymas 
buvo jos pagrindinis rūpestis. Ji ir jos bendramin-
čiai stengėsi, kad diplominių, kursinių, seminarinių 
darbų temos skatintų studentus savarankiškai ir kri-
tiškai mąstyti, duotų pagrindą gauti leidimą naudo-

tis bibliotekos specialiuoju fondu ir ten susipažinti 
su ikitarybinio, ypač tautinio atgimimo, laikotarpių 
lietuvių literatūra, periodika. katedroje buvo siekia-
ma, kad kiekvienas studentas lituanistas būtų bent 
pavartęs „auszrą“ ir „varpą“, būtų pamatęs, kaip 
buvo mąstoma ir veikiama carinės priespaudos me-
tais, ir galėtų visa tai perkelti į savo paties gyvenamą 
okupacinę tikrovę. tarpusavyje su džiaugsmu buvo 
dalijamasi pastebėjimais, kad štai studentas, atėjęs 
iš vidurinės mokyklos kaip entuziastingas ir veiklus 
komjaunuolis, po vieno kito studijų semestro atvės-
davo nuo politinio įkarščio ir atsidėdavo rimtoms 
studijoms. užtat katedra ir susilaukdavo priekaištų, 
esą ji visą dėmesį skirianti dalykiniam ugdymui ir ne-
paisanti politinio studentų auklėjimo. tai pagaliau ir 
atvedė į katedros išdraskymą.

meilė rūpinosi suburti ir palaikyti lituanistus, 
pabaigusius studijas. Ji pradėjo universitete rengti 
katedros absolventų susitikimus, kurie palaikytų ir 
skatintų studijų laikų nuostatas. atsimenu pirmąjį, 
į kurį atėjo dar universitete profesoriavęs Putinas 
ir studentai jį sveikino ovacijomis. Pradėjusi dirbti 
universitete, m. lukšienė kurį laiką dėstė tautosa-
ką ir uždegė studentus meile liaudies dainai. tai jos 
įkvėpti studentai per pertraukas dainuodavo atsidarę 
auditorijų langus, ir universiteto kiemai ir kiemeliai 
skambėdavo nuo jaunų, gražių balsų. daug kas atsi-
mena, kad ypač dainingas buvo Justino marcinkevi-
čiaus ir jo draugų kursas.  

m. lukšienės idėjų, vertybių, siekiamybių iš-
takos yra XX amžiuje, nors kartu ir konfliktuoja su 
juo. Su jo kruvinais totalitarizmais, karais, tautiniu, 
ekonominiu, pasaulėžiūriniu egoizmu. meilės pasau-
lėžiūros ašis – harmoningo žmogaus, harmoningos 
visuomenės siekis. Pagrindinės vertybės – laisvė, 
solidarumas, demokratizmas. Ji siekė jas įgyvendinti 
visose gyvenimo srityse ir situacijose, taip pat ir svar-
biausiame savo kūrinyje – žmogaus bei visuomenės 
ugdymo plane – jos ir bendradarbių sukurtoje lie-
tuvos švietimo koncepcijoje, kurios ašis – žmogaus 
ugdymas gyventi demokratinėje visuomenėje.

demokratija gali sėkmingai reikštis tik apsi-
švietusioje ir doroje visuomenėje – toks yra jos įsi-
tikinimas. ruošdama Bendrąsias pilietinio ir etinio 
ugdymo programas, ji šiuo požiūriu ne visada bū-
davo suprasta net savo artimiausių bendradarbių. 
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m. lukšienei buvo savaime suprantama, kad dorinis 
ir pilietinis ugdymas mokykloje yra neatskiriami, o 
tų dalykų programos turėtų papildyti viena kitą, kry-
žiuotis viena su kita. Pilietinis ugdymas negali būti 
vien formaliųjų demokratijos procedūrų mokymas. 
žinoma, apšviesta ir dora visuomenė visados lieka 
siekiamybė, bet šiuo atveju svarbi visuomenėje vy-
raujanti tendencija, joje esantis išminties ir dorybės 
lyginamasis svoris, tai suvokiančių žmonių susida-
ranti kritinė masė. kokia teisi buvo m. lukšienė, tik 
dabar pamatome, kai gatvės minia ima kėsintis į tei-
sėsaugą ir kitas aukštas valstybės institucijas.

Svetima m. lukšienei vis labiau įsigalinti elita-
rizmo ir konkurencijos dvasia. Jos siekis buvo – kie-
kvienam vaikui sudaryti vienodas starto galimybes, 
kurių nenulemtų tėvų socialinė padėtis. užtat ji buvo 
prieš elitines mokyklas. visaip skatindama vaiko as-
menybės brendimą ir atsiskleidimą, skatindama in-
dividualizuoti ir diferencijuoti ugdymą, ji manė, kad 
tai galima suderinti su visiems bendra mokykla, pa-
pildant ją įvairiausiomis užmokyklinio ugdymo for-
momis. Ji suprato, kad tai priklauso nuo valstybės 
materialinių išteklių, bet nesitikėjo, kad jie bus tokie 
maži. Jai nekilo abejonių, kad švietimas ir jo refor-
ma valstybei turi būti ir bus prioritetinis dalykas. Jos 
mintis nesilygiavo į galimo, o tik į būtino finansavi-
mo lygį. Šia prasme ji buvo maksimalistė (kaip, beje, 

ir visomis kitomis prasmėmis). lietuvos ateitį ji siejo 
visų pirma su maksimaliu dėmesiu švietimui.

Ji jautėsi atsakinga už viską, kas vyksta nepri-
klausomoje valstybėje. Yra sakiusi, kad blogybes 
sovietiniais metais buvę daug lengviau pakelti negu 
nepriklausomoje lietuvoje. „dabar, – sakė ji, – jau-
čiuosi atsakinga už viską“.

Jos idealas buvo laisva mokykla. kuo mažiau 
reglamentavimo iš centro, kuo daugiau pasitikėjimo 
mokytoju, kuris yra centrinė ugdymo proceso figūra. 
Bet tam reikia atsakingo ir kvalifikuoto mokytojo. 
Sąžiningas, pareigingas ir atsakingas, pilietiškai nu-
siteikęs mokytojas yra tas, į kurio rankas atiduodama 
Lietuvos ateitis.

m. lukšienė pasiūlė tautai labai aukštą siekia-
mybės lygį. kalbėdamas per Jos mirties metinių pa-
minėjimą, prof. donatas Sauka ją pavadino herojiška 
asmenybe. iš tikrųjų – ji visados buvo pakilusi virš 
kasdienybės smulkmenų, jai rūpėjo tautos būtis ir jos 
perspektyvos, ji sugebėjo mąstyti ir prognozuoti lais-
vės ir nepriklausomybės kategorijomis, negailėdama 
savo pačios gyvenimo. Susiejant šiandien m. lukšie-
nę su vilniaus pedagoginio universiteto bendruome-
ne, norėtųsi palinkėti, kad būsimieji mokytojai, šios 
mokyklos, Pedagoginio universiteto, alumnai, uoliai 
semtųsi tvirtybės iš m. lukšienės dvasios, sklindan-
čios iš jos asmenybės, knygų ir darbų.

Įteikta 2010 m. spalio mėn.


