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võs. Žiūrėdami į datas, suvokia
me, kad tai pats sudėtingiausias 
ir sunkiausias periodas Lietuvos 
istorijoje, kai kone keturis kartus 
keitėsi švietimo sistema ir moky
tojai turėdavo paklusti vis kitai 
tvarkai. 

Aldono Pupkio (beje, buvusio 
Jokūbo Aržuolaičio kaimyno) 
knyga primena mokytojo gyve
nimą ir likimą, nors, kaip rašoma 
pratarmėje, „tai buvo unikalus 
atvejis mūsų švietimo istorijoje: 
nė dienos nesėdėjęs mokyklinia
me suole tas savamokslis mokslo 
aistruolis tapo mokytoju ir tik
ru senosios pedagoginės mūsų 
kultūros reprezentantu“ (p.  13). 
Dvidešimt metų dirbęs samdiniu 
Jokūbas Aržuolaitis turėjo tikslą: 
„mokslo žinių troškimas manyje 
buvo toks stiprus, kad aš lengvai 
pakęsdavau ne tik savo draugų 
pasityčiojimus, bet ir savo šei
mininkų priekaištus, o darbą, 
kad ir sunkiausią, stengdavausi 
atlikti taip gerai, kad darbdavys 
būtų patenkintas mano darbu“ 
(p.  31). Kaip mokytojas, Aržuo
laitis brendo lankydamas įvairius 
kursus: vokiečių okupãcinės val
džios sùrengtus mokytojų kursus 
(1917–1918), už kuriuos mokėjo 
„skolintais pinigais“, Lietuvos 
vyriausybės vasaros mokytojų 
kursus Marijámpolėje, Alytujè, 
Palangojè, Šiauliuosè, LazdOjuose. 
Aržuolaitis nuosekliai mokėsi ir 
savarankiškai. Nuo 1927  m. įgi
jo „cenzuoto pradinės mokyklos 
mokytojo vardą“ (p. 41). Taigi Jo
kūbo Aržuolaičio aktyvus veiklos 

laikotarpis apimtų 1917–1975 
metus. Visą tą laiką jo siekta 
mokytis ir lavintis. Kaip rašo Al
donas Pupkis, „lietuvių kalbos 
dalykų mokytasi ne tik išėjus į 
pensiją, bet ir sulaukus aštuo
niasdešimtmečio ir net per kopus 
90uosius gyvenimo metus“ 
(p.  50). „Šitas mokymasis visą 
gyvenimą yra pats nuostabiau
sias potyris vartant mokytojo Ar
žuolaičio rankraštinį palikimą“ 
(p. 50). Aržuolaičiui teko mokyti 
ir suaugusius, nenorėjusius atsi
likti nuo besimokančių mažųjų. 
„Mano klasėje vis dar būdavo po 
65–70 mokinių, o suaugusieji irgi 
neduodavo ramybės“ (p. 58).

Kokie kaimynai buvo Aržuolai
čiai, kodėl Mokytojas visą gyveni
mą nešiojo beretę, kaip vaizdžiai 
atsiliepė apie savo kolegas, kaip 
taikėsi prie nuolat besikeičiančios 
sistemos, kaip susitikta su Jonu 
Jablonskiu ir kas paties Aržuo
laičio prisiminta ir užrašyta, o ką 
prisimena buvę mokiniai  – visa 
tai skaitytojas ras knygoje. 

* * * 
Auklėtinio, kalbininko Stasio Tu
mėno sudaryta knyga apie Stanis
lavą Lovčikaitę – Šiaurės Lietuvos 
šviesuolę  – skiriama Linkuvõs 
(Pakrúojo r.) gimnazijos šimtme
čiui (švęstas 2018  m.). Lovčikai
tė  – lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja ekspertė (1993), už 
kultūrinę ir visuomeninę veiklą 
įvertinta Kultūros ministerijos, 
Šiaulių apskrities ir Pakrúojo  r. 
valdžios. 2000  m. jai suteiktas 
Kraštotyros darbuotojo garbės 

Mokytojo profesiją, mano įsiti
kinimu, rinkosi ir tebesirenka 
ištvermingiausieji ir brandžiau
sieji. Tai jų gyvenimu ir veikla 
seka mokiniai (kartais) ir kaip 
vėliavą neša Mokytojo išugdytas 
vertybines nuostatas ar sukaup
tas žinias (dažniau?). Asmenybės 
pavyzdžiu brandinamas žmogus, 
o su jais bręsta ir tauta. Knygų 
apie asmenybes yra nemažai, bet 
apie Mokytojus nėra daug. Kai jų 
pasirodo, apima pasitenkinimas: 
gal kas pavartys, gal kam padės 
apsispręsti, gal kam palengvins 
suvokimą, koks tai prasmingas ir 
sunkus darbas. Šį kartą pavarty
kime dvi knygas apie asmenybes, 
kurios gyveno ir dirbo XX  a. ir 
XXI  a. pradžios Lietuvoje. Pir
moji knyga apie pradinių kla
sių mokytoją Jokūbą Aržuolaitį 
(1889–1984) iš Kazlc Rūdõs, 
ant roji – apie lituanistę Stanislavą 
Lovčikaitę (1929–2013) iš Linku
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vardas, 2018 m. – Pakrúojo rajo
no Garbės pilietės vardas. Bet pir
miausia tai buvo žmogus, nuošir
džiai dirbęs švietimui ir kultūrai 
nuo 1944 iki 2008 m. 

Lovčikaitės nuostata – „Laiky
kimės vieni kitų“ (p. 34) – pagrįs
ta gyvenimo patirtimi. Moky
tojos išgyvenimus ir asmenybės 
brendimą geriausiai iliustruoja 
1944–1949  m. dienoraščio frag
mentai, kuriuose aprašytas ir 
okupantų elgesys („Kareiviai 
viską dergia, suka iš knygų la
pų suktines ar jais pasišluosto“; 
„Mokyklos kieme suvertė bib lio
tekos knygas ir uždegė“, p.  35), 
ir brukama propaganda („Pir
ma diena mokykloje. Už tvoros 
mus pasitiko rusiškas tankas, o 
salėje  – bolševikinę armiją šlo
vinančios kalbos“, ten pat), ir be
sikeičiantys žmonių tarpusavio 
santykiai („Priviso vadinamųjų 
„stribitelių“. Jie siautėja kartu su 
ruskių enkavedistais“, ten pat). 
Retoriškai klausiama: kaip rei
kės gyventi, kai „įsiviešpatavo 
siaubas. […] gyvenimas  – lyg 
kortų namelis: pūstels vėjo gūsis, 
ir subyrės“ (p.  36). Reikės susi
vokti, kad „Ne mes patys, o tie, 
su raudonom žvaigždėm, spręs 
mūsų ateitį“ (ten pat). Lovčikaitė 
mąsto, kaip atsispirti: „Kur dingti, 
kur eiti ar slėptis, jei tėvynė tapo 
vienu dideliu lageriu?“ (p.  40). 
Atsispirti reikia jei ne jėga, tai 
dvasios tvirtybe. Dienoraštyje 
skaitome: „Miršta tie idealai, už 
kuriuos niekas nemiršta“,  – mū
sų kapeliono žodžiai“ (p.  37). 
Mokytojos pasiryžtama: „Duok 
man, Dieve, karštą širdį meilei 
ir neapykantai, duok man šaltą 
protą ir išmintį, kad nei meilė, 
nei neapykanta manęs neapakin
tų, o virstų darbais savo Tėvynės, 
mūsų tautos ateičiai!“ (p.  38). 
1957–1959 m. Lovčikaitės dieno
raščio mintys niūrokos: „Vis dėlto 
gyvenimas pavertė mus darbi
niais jaučiais…“ (p.  47); „Gera 
būtų neturėti nei širdies, nei min
čių“ (p. 49); „Niekas nebetraukia, 
darbas pabodo. Žmonės abuoji 

ir niekingi. Kaip gyventi šiame 
tamsos pragare?!“ (p. 51). 

Kaip tik tuomet, pokariu, 
mįslingomis aplinkybėmis žūva 
brolis, viena sesuo suvažinėjama 
(nelaimingas atsitikimas?), o ki
ta miršta ligoninėje (dėl medikų 
kaltės?) – tókius skaudžius kirčius 
tenka išgyventi Lovčikaitei, todėl 
dienoraštyje atsiranda minčių: 
„Gyvent reikia tik dėl savųjų, o 
visa kita  – beprasmiška“ (p.  55); 
„jei vėjas išplėšia iš delno lapelį su 
adresu namų, kurie turi gyveni
mo vardą, tada nueinama keliais, 
kurie niekada nebesugrąžina 
atgal…“ (p.  57); „Nei praeities, 
nei ateities – nėra. Yra tik keletas 
šviesių prisiminimų skausmo ma
riose. Ir tik jie vieni primena, kad 
kadaise buvo gyventa“ (p. 59).

Išgyventi padeda viskas: ir 
šiaurietiškas charakteris, apie ku
rį kalba buvusi mokinė, literatū
rològė Rima Pociūtė; ir tai, ką pri
simena mokiniai (literatūrològė 
Donata Mitaitė, kunigas Saulius 
Filipavičius, žiniasklaidininkas 
ir leidėjas Vladas Vertelis, mo
kytoja Rita BuilytėVariakojienė 
ir kt.); ir tai, kodėl mokiniai nori 
būti panašūs į mokytoją; ir tai, 
kókias mūsų dienų įžvalgas yra 
surašę laiškuose Lovčikaitei rašy
tojai Kazys Saja, Algirdas Pocius, 
Juozas Aputis, Juozas Paukštelis, 
Eugenijus Matuzevičius, Albinas 
Bernotas; ir tai, ką teigia mums 
Lovčikaitės straipsniai jos reda
guotame laikraštyje „Langas“ (vė
liau – „Mūsų langas“ (ėjo 1989–
1993  m.), ir parengta metodinė 
mokytojos medžiaga (literatūri
nių susitikimų nauda, mokymo 
dalykų ryšiai užsienio literatūros 
pamokose ir pan.); ir saviraiška – 
mintys, surašytos į knygą „Tarp 
būties ir buities“; ir įspūdinga 
ansamblio „Linkava“ veikla. Kaip 
rašė Lovčikaitė: „reikia būti ten, 
kur esi pats tinkamiausias  – au
tentiškas, labiausiai suprantamas 
ir suprastas […]. Svarbu tai, ką 
gali duoti savo kraštui, įsiklausy
damas į jo poreikius, bet, žinoma, 
jame neišnykdamas, jo buityje 
nepaskęsdamas“ (p. 15).

Būdama atsakinga už savo dar
bą, Lovčikaitė skiepijo ir kitiems 
nuostatą, kad „pats daugiausia ir 
esi už viską atsakingas“ (p. 72). Tą 
Mokytojos bruožą yra pastebėjusi 
ir Donata Mitaitė: „…visos kultū
ros pagrindas yra atskiro individo 
kūrybiškumas ir apsisprendimas 
dirbti savo tautai. Talentas blyks
teli kaip gyvenimo stebuklas, 
kūrybos nelemia socialiniai de
terminantai. Kur esi, ten turi gali
mybę dirbti ir kurti“ (p. 90).

Kaip bendrauta su mokiniais ir 
jų tėvais, siekiant išugdyti tókius 
mokinius, kurie suvoktų savasties 
prasmę ir gebėtų ją perduoti ki
tiems; kaip suburtas „Linkavos“ 
kolektyvas savajai kultūrai sau
goti ir skleisti; kaip sunkiai neštos 
atgimimo idėjos ir ugdyta gyven
tojų savivoka Pakrúojo r. (ganėti
nai „raudoname“ iki dabar); kaip 
gyventa su seserimi, pradinių 
klasių mokytoja, Freibergiene; 
kaip rūpintasi Juozo Paukštelio 
atminimo įamžinimu, – skaityti
na knygoje.

Nenumaldomai artėja rugsėjis, 
kai vėl bus metas į mokyklą. Lin
kėčiau, kad apie kiekvieną moky
toją būtų sakoma taip, kaip para
šyta apie Lovčikaitę: „Būdamas 
šalia Stasės Lovčikaitės jausdavai, 
kad būtinai turi šiek tiek pasis
tiebti. Jei negali įkopti į kalvą ar 
kalnelį, tai nors ant akmens pa
silypėk, nes net ir nuo jo plačiau 
matyti, toliau girdėti, erdviau ir 
šviesiau sielai“ (p.  18). (Janina 
Švambarytė-Valužienė)


