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Lietuvių kalbos ir literatūros programa įvardija dalyko tikslus, uždavinius, apibrėžia 
turinį ir ugdomus gebėjimus. Man, kaip mokytojai, programa yra atrama, padedanti 
suvokti, iki kurio taško mokinį turėčiau nuvesti. Turėčiau, tačiau jókiu būdu nereiš-
kia, kad mums pavyks iki to taško nueiti. 

Pateiksiu kelis pavyzdžius, kilusius iš pastangos reaguoti į realias problemas ir sie-
kiant nesumenkinti Pagrindinio arba Vidurinio ugdymo programos reikalavimų. 

Literatūros pamoka devintoje klasėje. Programoje parašyta: „Pasakojimai apie So-
vijų, Vaidevutį ir Palemoną“. Siūloma aptarti lietuvių kilmės mitų pagrindines réikš-
mes ir idėjas, mitų svarbą bendruomenės tapatybei. Man aktualu, kad turiu galimybę 
pradėti nuo savosios kultūros pasakojimų. Pokalbį apie mitus dar tęsime dešimtoje 
klasėje – tuomet skaitysime ir aptarsime graikų mitus. Paprašau, kad namuose mo-
kiniai perskaitytų Palemono mitą ir pasaulio žemėlapyje pasektų kelią, kuriuo kuni-
gaikštis atkeliavo į Lietuvą. Taip pat mokiniai pasibraukia visus minimus asmenvar-
džius, vietovardžius ir vandenvardžius. Pamokoje išdaliju tuščius kontūrinius Lietuvos 
žemėlapius. Juose upių vagos, ežerai, dabartinės valstybės sienos. Paprašau vizuali-
zuoti Palemono ir jo palikuonių kelionę – pažymėti kelią, įvardyti upes, ežerus, mies-
tus. Aišku, pirmiausia tai padarau pati. Taip pasitikrinu, ar užduotis prasminga – ar 
ji ne per lengva. Įveikiu nelabai greit, bet rezultatu esu patenkinta, nes daug sužinau. 
Vaikai pamokoje daro tą patį. Klasėje mirtina tyla. Leidžiu naudotis kompiuteriais. Kai 
kurie dirba dviese. Ką kaip literatūros mokytoja laimiu? Tikrai visi perskaito – ir ne 
po vieną kartą, skaitydami ir pildydami žemėlapį pasakojimą analizuoja ir interpre-
tuoja, padaro išvadą, kad taip ir atsirado visa Lietuva, kelia klausimus apie vietovar-
džių ir vandenvardžių kilmę, jų formų kaitą, paskui nesunkiai atpasakoja, nors vardų 
ir pavadinimų gausu. Ši užduotis atsirado pastebėjus, kad vaikai per menkai pažįsta 
gimtąjį kraštą. Jų sąmonėje vietovės nebeturi vardų, vietovardžiai nebesiejami su pa-
sakojimais – vadinasi, jie nieko nebereiškia ir liaujasi kultūroje veikę. 

Kitas pavyzdys – iš patirties su vyresniais. Juos mokau vaikščioti mieste prakalbi-
nant vietas, kuriose mūsų pakeleiviais gali tapti kultūros žmonės. Alfonsas Nyka-Ni-
liūnas prisimena Balį Sruogą: „Pats paskutinis mano sąmonėje išlikęs Balio Sruogos 
portretas keistai panašus į pirmąjį. 1943 metų kovo pradžioje, eidamas Uosto gatve, 
staiga pamačiau atžingsniuojantį Sruogą. Jis ėjo lyg užhipnotizuotas arba sapne, įsmei-
gęs žvilgsnį į savo paties vidų, nieko nematydamas aplinkui, tarytum kažką be galo 
sunkaus ir lemiamo mąstytų.“ Perskaitau, kai Uosto (dabar – Pamėnkalnio) gatve ei-
name į Vinco Mykolaičio-Putino memorialinį butą-muziejų. Dar spėju parodyti, kur 
šioje gatvėje gyvenusi Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė. Remiuosi Čiurlionių anūkės 
liudijimu apie mūro sieną ir du langus pačiame viršuje, stogo trikampyje. Grįžtame 
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kitu keliu – kylame Tauro gatve aukštyn iki penktuoju numeriu paženklinto namo. 
Prieškariu ten gyveno Nobelio premijos laureatas Česlovas Milošas (tai privalomas 
programos autorius), vėliau – ir poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas. Jo dienoraščio įrašas 
išveda mus pasivaikščioti po karo metų Vilnių: „Rytą atsikėliau anksti, norėdamas 
dar kartą pasibastyti po miestą. […] Visa Lukiškių aikštė tebebuvo šešėlyje. Tik už 
Šv. Jokūbo bažnyčios iš anapus Antakalnio kalvų pakilusi saulė nuplieskė skysta ryto 
migla padengtą Neries tėkmę. Netoli Žaliojo tilto […] kažkoks žmogus, stovėdamas 
valtyje, kuitėsi su meškerėmis.“ Dėl laiko stokos viso įrašo neskaitysiu, tik paminė-
siu poeto įvardytas vietas: Šv. Onos bažnyčia, Bernardinų šventorius, Bokšto gatvės 
aukštumos ir nuo jų matomos Bernardinų kapinės bei melsvas Belmonto šilas, Aušros 
vartai, Šv. Teresės bažnyčia, Augustijonų bendrabutis, aikštelė tarp Centrinio (anuo-
met) pašto ir Šv. Jono bažnyčios, Petro Skargos kiemas. „Taip praklaidžiojau iki vidu-
dienio, tarsi bandydamas išgelbėti nesugrįžtamai praėjusių penkerių metų pėdsakus.“ 
Tai paskutinis taip aiškiai įvietintas pasivaikščiojimas prieš poetui paliekant Vilnių. 
Mokiniams įspūdį daro atpažįstama gimtojo miesto realybė ir galimybė atkartoti arba 
kurti savo maršrutus. 

Dar prisimenu savo trečiokėlius, su kuriais skaitėme apie daktarą Joną Basanavičių 
ir žiūrėjome pirmąją dokumentinę lietuviško kino juostą – Jono Basanavičiaus laido-
tuves. Minia eina tomis pačiomis gatvėmis, kuriomis jie eina į mokyklą. Balkonėlis 
sukant į Literatų gatvę šiandien atrodo mažai tepasikeitęs.

Pasakojimai apie vietas sugrąžina mokinius prie pirminių šaltinių, moko atpažinti, 
įvardyti, leidžia patirti.

Dalydamasi šiais pavyzdžiais, formuluoju pirmąjį apibendrinimą – literatūrinis ug-
dymas turėtų būti su gimtuoju kraštu ar miestu susaistanti patirtis, asmenybės kul-
tūrinimas ir įkultūrinimas, jos įvietinimas. Netgi menkutė užduotis pasirinkti ir at-
pasakoti „Panoramos“ siužetą, skirtą kuriam nors Lietuvos kultūros įvykiui, jau yra 
žingsnis įsišaknijimo savo kultūros lauke link. 

Kitas svarbus literatūrinio ugdymo aspektas – įsisąmoninimas, kad literatūros kū-
rinio skaitymas yra vaikščiojimas kalbos lauke. Eidami lauku išminame takus, takai 
kertasi ir pratęsia vieni kitus. Laukuose nesunku paklysti. Tuomet prireikia orientyrų. 
Orientyrus atrasti padeda ir patys mokiniai, jei jiems sudaroma galimybė apmąstyti 
mokymosi pãtirtis. 

Dešimtokai mokėsi atmintinai eilėraščius. Programoje parašyta: „Pasirinktas mitą 
interpretuojantis lietuvių poeto eilėraštis.“ Nustebino, nes dauguma rinkosi Henriko 
Radausko eilėraštį proza „Lotofagų šalis“. Paklausti kodėl, teigė – ten labai aiškus 
pasakojimas. Vėliau paprašiau, kad raštu apmąstytų, kaip sekėsi mokytis ir kaip se-
kėsi sakyti atmintinai. Keli įdomesni paliudijimai. „Įsivaizduojant [eilėraštį] išryškėja 
reikšmė, veiksmas ir tarimas. Ypač sudėtinga įsiminti eilutes su nežinomais žodžiais, 
todėl vaizdinys taip pat padeda.“ „Svarbu suprasti, ką reiškia kiekvienas žodis ir kaip 
jis tariamas.“ „Man padeda, kai viską įsivaizduoju kaip veiksmą, kuriame ir aš daly-
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vauju.“ „Mokiausi piešdama pasakojimo vaizdą.“ „Svarbiausia yra suprasti eilėraštį. 
Todėl pirmiausia skaitau ir skaidau pasakojimą į dalis, kad geriau įsivaizduočiau ir 
įsiminčiau.“ Ką girdime? Sąmoningą norą suprasti, suvokimą, kad sakomas tekstas 
turi unikalų skambesį, kurį svarbu užčiuopti, ir, aišku, pamatinės mąstymo struktū-
ros – pasakojimo – poreikį. Pasakojimas įsivaizduojamas, su juo net susitapatinama, į 
pasakojimą įžengiama. 

Pastarųjų kelerių metų skaudulys – suvokimas, kad dažna nesusikalbėjimo litera-
tūros pamokoje priežastis – žodžio vartojimas ne ta réikšme. Todėl pradėjau klausti 
labai paprastai: pasakykite, ką tai reiškia, kas tai yra, atraskite sinonimą, paaiškinkite, 
kuo skiriasi žodis ir jo sinonimas, spėkite, ką reiškia nežinomas žodis, remkitės saki-
niu kaip kontekstu, pasitikrinkite žodyne. Devintoje klasėje skaitome Veido Deiviso 
(Wade Davis) kalbą „Nykstančių kultūrų svajonės“. Mokiniai pirmiausia analizuoja 
žodžių sąrašą: būtis, nuojauta, blyksnis, nugludinti, moduliacija, pasaulėvaizdis, etnogra-
finis, unikalus, akivaizdus, panardinti, įvairovė, plazdėti, įsismelkti, paveldas, mąstyse-
na, šnabždėti. Nesunkiai atskiria tarptautinius nuo savųjų, daugelio savųjų reikšmę 
nujaučia, tačiau tiksliai apibrėžti negali ir savo kalboje nevartoja. Kai išsiaiškiname, 
kas ką reiškia, ir aptariame viešąją kalbą, rašo atpasakojimą, jį pratęsia baltų ažūrinės 
sagės aprašymu (iliustracija – vadovėlyje). Panašiai dirbame ir aiškindamiesi literatū-
ros mokslo sąvokas. Prašau nekartoti sąvokos apibrėžties, bet jos esmę nusakyti savo 
žodžiais. Pavartoti sąvoką sakinyje. Susieti sąvoką su kita sąvoka. Pabraukti sąvokos 
apibrėžtyje prasminius žodžius. Prašau mokinių remtis savo kalbine patirtimi, ją tik-
rinti, turtinti, atrasti būdus, kurie padėtų ne tik skaityti, bet ir permanyti. Pastebėjau, 
kad gana paveiku, kai per literatūros pamokas aptariamų žodžių sąrašai nelieka tik 
sąsiuviniuose. Jie turi badyti akis, priminti apie save, rodytis – būti ryškus mokymosi 
aplinkos akcentas. 

Nesutinku su tais, kurie teigia, kad privalomi Vidurinio ugdymo programos kū-
riniai – Jono Radvano „Radviliada“ ar Kristijono Donelaičio „Metai“ – mokiniams 
nuobodūs, per sunkūs, juos nuo literatūros atstumiantys tekstai. Literatūrinis ugdymas 
ne pramoga, tai sunkus ir nuoseklus darbas, mokytojas yra pagalbininkas, jis ir mo-
kinys – bendrame kelyje. Dėl to „Radviliadą“ skaitome garsiai. Pirmiausia aš, paskui 
patys mokiniai. Priešingu atveju analizė virsta apsimetinėjimu: negalime analizuoti, 
jei nesuprantame, kas pasakyta. Deja, nesuprantančių daugėja. Kai pradėjau dirbti 
mokykloje, lietuviakalbiams mokiniams nereikėjo sudarinėti sinonimų sąrašų, dabar 
tenka. Pabaigę skaityti ir analizuoti „Radviliados“ ištraukas, padaro išvadą, kad dabar 
jie dar labiau didžiuojasi Li̇́etuva ir tuo, kad yra lietuviai. Argi nuoseklus literatūrinis 
ugdymas nevertas sunkaus darbo, jei prieinama tokia išvada?

Baigdama norėčiau grįžti prie tekstų klausimo. Ir kalbėsiu ne apie tai, kiek pro-
gramoje autorių ar kūrinių. Ieškojau mokslinių tyrimų, kurie pagrįstų arba paneigtų 
mano nuojautą, kad geresnius skaitymo gebėjimus demonstruoja tie mokiniai, kurie 
skaito popierines knygas, kad jie raštingesni, lengviau mokosi kitų kalbų. Mokytojos 
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praktika liudija, kad vaikai mieliau renkasi popierinę, ne elektroninę knygą. Paaiškina 
labai paprastai: „aš geriau suprantu“; „taip esu įpratęs“; „kompiuterio negaliu paliesti 
taip, kaip liečiu knygą“. Pernelyg nesileisdama į detales, noriu prisiminti vieno tyri-
mo išvadą. 2019 m. pradžioje mokslinis skaitymo tyrimų žurnalas paskelbė Virdži-
nijos Klinton (Virginia Clinton) studiją, kurioje lyginamas skaitymas popieriuje su 
skaitymu ekrane. Tyrimo išvada – skaitytojų sąmoningumas, kai skaitoma popierinė 
knyga, yra didesnis nei skaitant ekrane. Ši mintis – tik užuomina turint omenyje, kad 
atnaujinant ugdymo turinį daug kalbama apie skaitmeninio ugdymo turinio kūrimą ir 
diegimą. Man, kaip literatūros mokytojai, norisi retoriškai paklausti: ar ne daugiau lai-
mėtume, jei tuos tūkstančius ar net milijonus skirtume mokyklų ir – pabrėžiu – klasių 
bibliotèkoms, tokiai mokymosi aplinkai, kurioje gera knyga visuomet būtų šalia ir 
knygų pakaktų? Juk visų mūsų mokymosi patirtis klostėsi skaitant popierines knygas, 
bet mes nepasiklystame internete, nes turime tvirtą pamatą, kurį suformavo popierinė 
knyga. Mokiniai naudojasi žodynu internete ir tikrai reikia juo mokėti naudotis, bet 
elektroninis žodynas vargu ar pakeis tai, ką pamatome jį sklaidydami: tuomet prieš 
mus atsiveria visuma, ne fragmentas. 

Pagal pranešimą, skaitytą antruosiuose Lietuvių kalbos draugijos skaitymuose „Lietuvių kalba  – 
tautos išlikimo laidas“, skirtuose Lietuvos kultūros kongreso 30-mečiui.
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