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Dar per daug ne nu to lo me nuo pra ėju sių me tų slenks
čio ir leng vai iš ta ria me – per nai. Tai gi per nai, bai gian
tis me tams, Pa lan gos Vla do Jur gu čio pa grin di nė je 
mo kyk lo je Lie tu vos ir už sie nio lie tu viš kų mo kyk lų 
li tu a nis tams vy ko kon fe ren ci ja „Li tu a nis ti ka – gy vas 
moks las. Nau ji teks tai – nau jos jung tys – nau ji bū dai“. 
Jos tiks las – su pa žin din ti mo ky to jus su ak tu a lio mis 
kal bos ir li te ra tū ros mo ky mo si įžval go mis ir pa si da ly ti 
idė jo mis, kaip pa ge rin ti lie tu vių kal bos bei kul tū ri nio 
raš tin gu mo pa sie ki mus pa grin di nio ug dy mo pa ko po je, 
ak tu a li zuo ti ug dy mo tu ri nį ir pa si reng ti įgy ven din ti 
nau ją lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros pro gra mą.

Drau ge su kon fe ren ci jos pra ne šė jais ir or ga ni za to
riais (Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja, Ug dy mo plė to tės 
cen tras) „Švie ti mo nau jie nų“ re dak ci ja sie kia at neš ti 
Jums ži nią, kad tai, apie ką bu vo kal bė ta, dėl ko dis
ku tuo ta, pa siek tų kuo dau giau mo ky to jų (no rė ti, kad 
vi sus – bū tų per daug). Iš šio no ro, da ly tis ir skleis ti 
nau jie ną, gi mė te mi nis lei di nio prie das.

Re dak ci ja

N. Kar de lis  
On to lo go nė lie tu vių kal bos  
pa skir tis

M. Šid laus kas  
Kaip (ar) ak tu a li zuo ti kla si ką? 

A. Mar ti šiū tė-Li nar tie nė  
Teks tų ly gi ni mo ga li my bės 

Daugiau pranešimų:

Darius Kuolys: „Nauji tekstai – naujos jungtys – naujos galimybės“ (http://get2file.net/watch/QfCV7P8lQ3s)

Zita Nauckūnaitė: „Kalba – sistema: kaip ją perduoti?“ Pagal pranešimą parengtas straipsnis „Kalbos didaktika: kalbos 
ugdymo paradigmų kaita ir kalbos mokymo(si) logika“ išspausdintas leidinyje „Acta Paedagogica Vilnensia“  
(www.zurnalai.vu.lt/actapaedagogicavilnensia/article/view/8342/6214)

Mantas Adomėnas: „Kanono svarba ugdant asmenybę“
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Lituanistika – gyvas mokslas. Nauji tekstai – naujos jungtys – nauji būdai

Lie tu vių kal ba yra leng vi spar nai, 
ke lian tys aukš čiau nei bet ku rie ki ti. Jie 
leng ves ni už ki tų kal bų spar nus, nes ne
rei kia už si dė ti ant kū no kaip Ika rui – jie 
duo ti pa čios pri gim ties ir au ga mums iš 
pe čių. Tai pri gim ti nis mū sų tur tas – spar
nai, ke lian tys mus iki dva sios aukš ty bių 
ir ne šan tys link to li miau sių pra smės 
ho ri zon tų. 

De ja, apie kal bą daž niau siai svars to
ma la bai pri mi ty viai: tei gia ma, kad tai 
ko mu ni ka ci jos prie mo nė ir to kia esan ti 
pa grin di nė jos funk ci ja. Žo dis „ko mu ni
ka ci ja“, ki lęs iš lo ty niš ko daik ta var džio 
com mu ni ca tio „da li ji ma sis, ben dra vi mas, 
per da vi mas, per tei ki mas“, at sklei džia, 
kad tai tė ra for ma lus da li ji ma sis tuo, kuo 
ne sa me vie ni ki tiems įsi pa rei go ję: tar tum 
kaž kuo, kas ga li bū ti nau din ga, bet tai 
da ro ma vien for ma liai, be dva si nio ry šio 
ar įpa rei go ji mo, ku rio pa pras tai ben drau
da mi daž niau siai ne jau čia me. Pri pa žin ti 
ar per ne lyg iš ryš kin ti tik pa žin ti nę (kog
nityvinę) kal bos funk ci ją taip pat bū tų 
per ne lyg ma ža: kreip da mi dė me sį tik į 
kal bos ry šį su pa žin ti ne funk ci ja, mes tik
rai ne įver tin tu me jos reikš mės bei ver tės 
pa ski ram žmo gui ir tau tai. 

Svars ty da mi apie kal bą on to lo giš kai, 
pa brėž da mi jos įsi šak ni ji mą bū ty je, mes 
kal ba me jau ne apie komunikaciją – vien 
gry no sios in for ma ci jos per tei ki mo bū dais 
grįs tą ben dra vi mą, o apie komuniją –
tik rą ją ir pil na ver tę žmo nių ben drys tę, 
ku rios lyg muo mus įpa rei go ja vi sa esy
bės ap im ti mi. Tai yra ta tik ro ji dva si nė 
ben drys tė, apie ku rią kal ba ir se no sios 
lie tu vių li te ra tū ros au to riai bei iš ki liau si 
šiuo lai ki niai lie tu vių po etai ir pro zi nin
kai. Kiek vie no lie tu vio šir dy je tas kal bos, 
kaip vi sų mū sų ko mu ni jos ir su ar ti nan čio 
prasmių bendrystės lau ko, su vo ki mas – 
ne pa pras tai gy vas, ar ti mas.

Gar bus fi lo so fas An ta nas Ma cei na yra 

On to lo gi nė lie tu vių 
kal bos pa skir tis

Nag lis Kar de lis

mi nė jęs, kad kiek vie na kal ba at ve ria iš
skir ti nį po žiū rį į pa sau lį, sa vi tą jo ma ty mo 
kam pą. Ši min tis pir mą kart bu vo iš sa ky ta 
vo kie čių kal bos fi lo so fo, iš ki laus mąs ty
to jo Wil hel mo von Hum bold to ir vė liau 
plė to ta pro fe sio na lio sios lie tu vių kal bos 
fi lo so fi jos tra di ci ją pra dė ju sio A. Ma cei
nos. Bū tent šis fi lo so fas lie tu vių kal bos  
fi lo so fi jai skir tais sa vo dar bais pa ro dė, 
kaip ori gi na liai ir gi liai įma no ma mąs ty ti 
apie lie tu vių kal bą bei iš ryš kin ti kal bos 
at ve ria mo pa sau lio ma ty mo kam po sa
vi tu mą.

Šį kart no rė čiau kal bė ti apie ki tą, bet 
ne ma žiau su fi lo so fi ja su si ju sį da ly ką – 
gim to sios kal bos at sklei džia mą mū sų ar
tu mą ir to lu mą ne kal bi nei, ana pus kal bos 
esan čiai, tik ro vei ir kai ku rias ki tas, ypač 
skau džiai ak tu a lias, pro ble mas. Pra dė siu 
nuo pa sta bos, kad kal ba – tai pri gim ti nis 
(na tū ra lus, gam ti nis) ir kultūrinis or ga niz
mas tuo pat me tu. Kal bos są sa ja su pri
gim ti mi aki vaiz džiai ma to ma kiek vie ną 
kar tą, kai ta ria me mums vi siems be ga lo 
mie lą ir bran gų lie tu viš ką žo džių jun gi nį 
„gim to ji kal ba“. Įgim tu mas yra es mi nis 
gim to sios kal bos bruo žas. Juo la biau kad 
kal ba – tai uni ver sa liau sia visų kultūrinių 
prasmių eg zis ta vi mo terpė. Gim to sios 
kal bos uni ka lu mas ir, sa ky tu me, iš skir
ti nis on to lo gi nis žmo gaus eg zis ten ci jai 
gy vy biš kai svar bus bruo žas – ji su jun
gia kal ban čio jo pri gim ti nę ir kul tū ri nę 
plot mes taip, kaip to ne pa jėg tų pa da ry ti 
ne gim to ji kal ba. 

Kar tu svar bu įsi są mo nin ti, kad ne tik 
vi sa, ką tra di ciš kai sie ja me su kul tū ra, 
kul tū ri ne steig ti mi bei pa stan ga, bet ir 
pa čios pri gim ties da ly kus pri va lo me 
lai ky ti ne tiek sa vai me su pran ta mo mis 
eg zis ten ci jos duo ty bė mis, kiek už duo
ti mis – tai, ką esa me ga vę iš gam tos ir 
at si ne šė me iš pri gim ties, tu ri me to liau 
kul ti vuo ti ir iš skleis ti as me ni nė mis sa vo 
pa stan go mis, iš mo ne ir at kak liu dar bu, 
kad lie tu viš ko sios pri gim ties dai gai mū sų 
gy ve ni muo se pra žys tų įsta biais lie tu vių 
kul tū ros žie dais. 

Kal bos pri gim tis le mia ir tai, kad 
gim to ji kal ba – vie nin te lė pa jė gi at ver
ti bet ko kį visiškai au ten tiš ką kal biš kai 
me di juo tos pa tir ties tik ru mą ir kiek
vie no iš mū sų as me ni nės eg zis ten ci nės 
lai ky se nos na tū ra lu mą. Bū tent gim to ji 
kal ba, bū da ma uni ver sa liau sia vi sų kul

tū ri nių pra smių gi mi mo bei eg zis ta vi mo 
ter pė, tik vie na įsten gia su teik ti ga lu ti nį 
žmo giš ko sios eg zis ten ci jos ir vi sos tik
ro vės in ter pre ta vi mo kon teks tą, ku rio 
jau ne įma no ma (ir ne bū ti na) to liau plės ti 
jo kio mis prie mo nė mis. Teik da ma ga lu
ti nį vi sos tik ro vės ir mū sų pa čių bū ties 
in ter pre ta vi mo kon teks tą, gim to ji kal ba 
kar tu su eg zis ten ci nės lai ky se nos na tū
ra lu mu su tei kia ir bū tiš ko sios pil nat vės 
jaus mą – ko kio ne pa jėg tų do va no ti joks 
ki tas da ly kas pa sau ly je. Pil nat vę ir iš jos 
ky lan tį pil nat vės jaus mą ga li me lai ky ti 
es mi niu iš si pil džiu sios au ten tiš kos bū
ties bruo žu. 

Svars ty da mi apie kal bos on to lo gi ją, 
ome ny je tu ri me fi lo so fi nę kal bos są sa ją 
su bū ti mi, bet to ne tu rė tu me su vok ti tik 
kaip fi zi nio eg zis ta vi mo ar šiaip ko kio 
nors ba na laus, ve ge ta vi mą pri me nan čio 
žmo giš ko jo gy va vi mo. Tik rą ją, vi sais 
at žvil giais pil na vertę, iš si pil džiu sią ar 
ve dan čią iš si pil dy mo link bū tį tu rė tu me 
su vok ti kaip žmo gaus bu vi mo pa sau ly je 
bū dą, ku ris at ver tų ga lu ti nės pra smės ho
ri zon tą – to kį, ku rį pa sie kus jau ne rei kė tų 
dar to les nio ar pla tes nio kon teks to ir ku ris 
pa aiš kin tų siau res nį jį. Kal ba – vi sų pir ma 
gim to ji – kaip tik ir at ve ria to kią bū ties 
ir sa vi mo nės per spek ty vą, ku ri ga lu ti nai 
įpras mi na ir re a li zuo ja iki ga lu ti nės te le o
lo gi nės mū sų ri bos. Bū tent to dėl ir pa jau
čia me, kad pla tes nio kon teks to mums jau 
ne be rei kia. To kį jaus mą va di na me lai mės 
pa tir ti mi, pil nat ve.

Nors, vie na ver tus, kal bos kon teks tas 
yra vi sas pa sau lis, ku rį na tū ra liai su vo
kia me kaip pla tes nį už kal bą ir tar tum 
ap rė pian tį ją iš iš orės, bet pa žvel gę kiek 
ki taip ga li me įsi ti kin ti, jog tam tik ru at
žvil giu pa ti kal ba – ypač gim to ji – tai vi so 
li ku sio pa sau lio kon teks tas. Jos ri bos kar
tais bū na pla tes nės už pa sau lio, to dėl ga li 
įpras min ti ne tik mū sų eg zis ten ci ją, bet ir 
vi są pa sau lį. Gim to ji kal ba – tai ga lu ti nė 
mū sų pra smės ho ri zon to ri ba.

Mąs ty da mi apie kal bos ir pa sau lio ry šį 
tu ri me at si žvelg ti į kal bai bū din gą pri
gim ties (na tū ros) ir kul tū ros dia lek ti ką, 
at sklei džian čią, kad gim tą ją kal bą, ku rią 
tu ri me iš pri gim ties, natūraliai, esa me 
pa jė gūs to liau kur ti są mo nin go mis kul tū
ri nė mis dva sios pa stan go mis ir pa si telk ti 
ją kaip ga lin gą gin klą, ku riuo sa vą ją bū tį 
gi na me nuo be pras my bės in va zi jų. Bet 
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ar tik rai gim to ji kal ba ga li tap ti mū sų 
gin klu? Pa mė gin ki me kiek iš sa miau 
pa nag ri nė ti šį klau si mą – pri si min ki me 
anks tes nę užuo mi ną, kad bū tent gim to ji 
kal ba mums su tei kia ga li my bę la biau
siai pri ar tė ti prie pa sau lio ir, jei rei kia, 
nu tol ti, ar ti miau siai su juo su si drau gau ti 
ir, jei tam pa ne iš ven gia ma, la biau siai jo 
at žvil giu su sve ti mė ti.

Kal ba pa jė gia mus pri ar tin ti prie pa sau
lio, kai jis mums mie las, to dėl no ri me bū ti 
kiek įma no ma ar čiau. Ki ta ver tus, kal ba 
ga li mus ati to lin ti nuo pa sau lio ir išlaikyti 
sau gų at stu mą, kai jis, ap si reiš kęs bru ta
liais pa vi da lais, stai ga tam pa ne mie las. 
Ypač gim to ji kal ba mums su tei kia tokią 
ga li my bę. Ji lei džia pri ar tė ti prie ne kal bi
nės ar daik tų tik ro vės ar čiau nei bet ku ri 
ki ta kal ba, nes, tar da mi gim to sios kal bos 
žo džius, prie ku rių nuo pat vai kys tės 
esa me pri pra tę taip, lyg jie bū tų at ski
ri to pa ties tik ro viš ko pa sau lio daik tai, 
vi siš kai su tam pan tys su jų įvar di ja mais  
ne kal bi nės tik ro vės daik tais, min ty se 
ma to me jau ne ta ria mus žo džius, o pa
čius daik tus. 

Ga lė tu me pa sa ky ti griež čiau: tar da mi 
gim to sios kal bos žo džius, iš tie sų pa sa
ko me ne juos, o įvar di ja me daik tus. Tai gi 
gim to ji kal ba mums su tei kia ga li my bę 
kal bė ti ne žo džiais, o daik tais. Juk tar da
mi žo dį „me dis“, prie ku rio nuo vai kys tės 
esa me pri pra tę taip, kad jo jau ne pa ste bi
me ir dėl to ins tink ty viai su ta pa ti na me su 
įvar di ja mu daik tu, min ty se ar vaiz duo tė je 
iš kar to ir ma to me me dį, o ne žo dį „me
dis“. Sa ky da mi bet ku rį gim to sios kal bos 
var da žo dį, mes iš kar to re gi me ana pus 
jo esan tį ir įvar di ja mą daik tą. Žo džiai 
mums at ve ria au ten tiš kiau sią ne žmo giš
kos tik ro vės su vo ki mą, koks tik ap skri tai 
įma no mas. Kal bant bet ku ria ki ta – ne 
gim tą ja – kal ba, at stu mas iki ne žmo giš kų 
daik tų ir vi so iš jų su da ry to ne žmo giš ko jo 
pa sau lio vi sa da iš lie ka di des nis. Tar da mi 
sve ti mos kal bos žo džius, ne pa jė gia me 
pri ar tė ti prie ne žmo giš ko jo pa sau lio tiek, 
kiek no rė tu me.

Ki ta ver tus, ga li me mąs ty ti apie kal bą 
kaip po eti nės kū ry bos ter pę. Pa na šiai kaip 
jo kia po ezi ja ne įma no ma be kal bos, taip 
ir iš tie sų au ten tiš ka po ezi ja ne įma no ma 
be gim to sios kal bos. Po etai daž nai ku ria 
ne tik gim tą ja, bet ir įvai rio mis sve ti mo
mis kal bo mis, ta čiau gi liau sios po eti nės 
įžval gos ir jaus mi niai niu an sai at si ve ria 
tik tai ta riant sa vo sios kal bos žo džius. 
Jo si fas Brod skis ir To mas Venc lo va yra 
įžval giai pa ste bė ję, kad kal bos ir po ezi jos 
pa sau liai yra ab so liu čiai au to no miš ki ar 
net au tar kiš ki. Žo džiai pa jė gūs kur ti al
ter na ty vią tik ro vę – ji ga li tap ti at sva ra 
pa sau liui, ku ris vie nu ar ki tu gy ve ni mo 
mo men tu, ypač už klu pus sun kiems iš
ban dy mams, daž nai at ro do ne mie las, 
ne pra smin gas, bru ta lus, at stu mian tis. Jei 
pa sau lis pa pik ti na, tu ri me ga li my bę pa
si trauk ti į ki tą, al ter na ty vų, do va no jan tį 

mums po ezi ją. Tad kiek vie ną kar tą, kai 
iš ky la eg zis ten ci nė bū ti ny bė per sau gų  
at stu mą pa si trauk ti nuo pa sau lio, mes ir 
vėl ga li me kreip tis į gim tą ją kal bą. Bet 
ku ria ki ta – ne gim tą ja – kal ba ku ria ma 
po ezi ja, sto ko da ma au ten ti kos, bū din gos 
pa čios pri gim ties do va no ta kal ba pa ra šy
tiems kū ri niams, jau nė ra pa jė gi su kur ti 
to kios ra di ka lios ir on to lo giš kai au to no
miš kos al ter na ty vos esa mam pa sau liui, 
to dėl ir ne įsten gia mū sų ati to lin ti nuo 
bru ta liais pa vi da lais at si vė ru sio pa sau lio 
tiek, kiek no rė tu me. 

Ne pa pras tai svar bu su vok ti kal bą kaip 
gy vą, nuo lat au gan tį or ga niz mą. Kad 
ge riau su pras tu me są sa ją tarp kal bos pri
gim ties ir jai bū din gų au gi mo ga lių, de ra 
at kreip ti dė me sį į tai, jog pa ti pri gim tis 
se no vės grai kų bu vo su vo kia ma ne sta
tiš kai ir ne daik tiš kai, kaip ka žin ko kia 
jos rai do je su stab dy ta ir vi siems lai kams 
už baig ta duo ty bė, o pro ce su a liai – tuo 
pat me tu ir kaip au gi mo pro ce sas, ir 
kaip nuo lat at si nau ji nan tis jo re zul ta tas. 
At kreip si me dė me sį į tai, kad grai kiš kas 
daik ta var dis phu sis „pri gim tis; gam ta“ 
yra su da ry tas iš šak nies phu (be je, tą 
pa čią in do eu ro pie tiš ką šak nį at pa žįs ta me 
ir lie tu viš ka me veiks ma žo dy je būtibei 
daik ta var dy je būtis– tai svar bi pa sta ba, 
nes svars to me apie kal bos ontologiją, 
būtiškuosiusjos pa ma tus), iš ku rios pa
da ry tas ir grai kiš kas veiks ma žo dis phuō
„au gin ti“ bei pa sy vi nė jo for ma phuo mai 
„bū ti au gi na mam; aug ti“. 

Tad pa čios kal bos iš min tis mums liu
di ja, kad au gi mo se man ti ka yra la bai 
svar bi kal bant apie bet ko kią – taip pat 
ir kal bos – pri gim tį. Ma to me, kad kal ba 
yra gy vas or ga niz mas, tve rian tis dau gy
bę me tų. Kiek vie nas žo dis yra įspū din ga 
fo si li ja, tu rin ti ke lių tūks tant me čių is to
ri ją. Nors lie tu vių kal bos dar ne bu vo tais 
lai kais, kai at si ra do in do eu ro pie tiš kos 
šak nys, bet jos yra pui kiai iš sau go tos, 
ka žin ko kios kal bi nės pa le on to lo gi jos 
bū du už si kon ser va vu sios lie tu viš kuo se 
žo džiuo se. Itin ar cha jiš kus sa vo gim to
sios kal bos žo džius tu ri me su vok ti ne tik 
kaip aug ti bai gu sius kal bi nės pri gim ties 
or ga niz mus, liu di jan čius tam tik rą min
ties ir jos kal bi nio įfor mi ni mo re zul ta tą, 
tuo la biau ne tik kaip at ša lu sią ir į kie tą 
ak me nį lyg mag ma su stin gu sią karš tos 
bei ta kios kal bi nės ma sės uo lie ną, bet 
ir kaip toliauaugančiusbei visųmūsų
au gi na mus. Gim to sios kal bos žo džiai, 
iki šiol te be au gan tys ir mū sų au gi na mi 
kaip sa vi tos kal bi nės pri gim ties or ga niz
mai, vis dar plaz dan čia sa vo gy vas ti mi 
mus įpa rei go ja juos gin ti ir sau go ti. Vi si 
drau ge prieš mus iš ky la lyg vie nas gy vas 
kal bi nis kū nas – įsak mus pa ra gi ni mas 
to liau plė to ti gim tą ją kal bą, nes ji nė ra 
nei mi ru si, nei mū sų pro tė vių vi siems lai
kams už baig ta. Ji nuo lat au ga ir vys to si, 
ke ro ja tar tum ga lin gas ąžuo las. 

Kal bai bū din ga su dė tin ga sta ti kos 

ir di na mi kos dia lek ti ka. Jei apie kal bą 
mąs to me jos sis te mos ir sin chro niš
kai fik suo to pjū vio po žiū riu, be abe jo, 
esa me pri vers ti ją su vok ti kaip sta tiš ką 
reiš ki nį. Pri va lo me ne pa mirš ti, kad to
kia mo men ti nė kal bos rai dos fik sa ci ja, 
ver čian ti žiū rė ti ne į gy vą au gan čio kal
bos ąžuo lo ka mie ną, o į vie ną ar ki tą jo 
nu pjau tą (be abe jo, ne tik ro vė je, o kal bos 
te ore ti ko min ty se) skersp jū vį, fik suo jan
tį tik ku rį nors vie ną sin chro ni nį kal bos 
sis te mos pjū vį, sa vo es me yra vi siš kai 
in stru men ti nis veiks mas, pa leng vi nan
tis te ori nį tik ro viš kų pro ce sų su vo ki mą, 
bet sa vai me tu rin tis ma žai ką ben dra su 
pa čia kal bos tik ro ve. Kal ba kaip sta tiš ka 
sin chro ni nė sis te ma vei kiau yra abst rak
ti te ori nė ide a li za ci ja nei tai, kas iš tie sų 
eg zis tuo ja tik ro vė je, nes, kaip jau mi nė ta, 
sa vo pri gim ti ne es me ji la biau di na miš ka 
nei sta tiš ka. Be to, apie kal bą, ypač gim
tą ją, bū ti na mąs ty ti ne tik iš ob jek to, bet 
ir iš sub jek to po žiū rio taš ko: ji au ga tar si 
sa vai me – tam tik ru at žvil giu ne mes, o 
kal ba mus au gi na, taip pat ne tiek mes 
kal ba me, kiek ji pa ti mu mis kal ba (kad ir 
kaip pa ra dok sa liai tai skam bė tų). Pa žvel
gus kiek ki taip bū ti na pri pa žin ti, jog tam 
tik ra pras me kiek vie nas iš mū sų esa me 
sa vo gim to sios kal bos kū rė jai ir au gin
to jai, ne tu rin tys tei sės nu si ša lin ti nuo šio 
sun kaus, bet la bai pra kil naus dar bo. Tad 
kal ba, nors ir au gan ti tar si pa ti sa vai me, 
vis tik tu ri sa vo augintoją – ne ku rį nors 
vie ną at ski rą žmo gų, o visą tautą kaip 
kolektyvinį kal bos au gi ni mo subjektą. 
Tai ne pa nei gia iš va dos, kad prie gim to
sios kal bos au gi ni mo ga li me ir pri va lo me 
pri si dė ti kiek vie nas – juk ga lų ga le vi si 
esa me jos au gin to jai.

Mes at sa kin gi už žo džius, ku rių šak
nims jau 6–7 tūks tan čiai me tų – in do eu
ro peis ti ka ga li at kur ti maž daug to kį lai ko 
ho ri zon tą. Štai žvelg da mi į žvaigž dė tą 
dan gų ma to me švie są, ku ri sa vo žvaigž
dę pa li ko prieš ke lis tūks tan čius me tų, jei 
nuo to lis iki jos yra ke li tūks tan čiai švies
me čių. Ste bi mės sve ti muo se kraš tuo se 
iš vy dę mil ži niš kus me džius – sek vo jas ar 
krip to me ri jas, ku rioms jau ke le tas tūks
tan čių me tų, ir nie kaip ne ga li me pa ti kė ti, 
kad jos, ne pai sy da mos to kio ne įti kė ti no 
am žiaus, vis dar gy vos ir to liau au ga. Sun
kiai su vo kia me ar tie siog trum pa re giš kai 
ne pa ste bi me, kad lie tu vių kal bos žo džiai 
yra to kie pat se ni ir gy vi – tai vi sų mū sų 
dva si nė sa vas tis, ku rią pri va lo me au gin
ti. Bū tent jie – tūks tant me čiai gim to sios 
kal bos žo džiai – su tei kia tą gy vas tin gą 
pri gim ties al sa vi mą, ku riuo kvė pa vo ir 
to li mie ji mū sų pro tė viai. 

Gim to sios kal bos žo džiai yra bū tiš
ki, jie su tei kia mums ga lu ti nį pra smės 
ho ri zon tą – to kį, ku riam dar pla tes nio 
ho ri zon to jau ne rei kia, ir tik ro vės in ter
pre ta vi mo kon teks tą – to kį, ku riam ne rei
kia dar pla tes nio jį aiš ki nan čio kon teks to. 
Kal ba nu brė žia au ten tiš kos bū ties ri bas ir 
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pa ro do sa vas tin gą mū sų bū ties kon tū rą. 
Bū da ma vi sos kal bi nės ben druo me nės 
nuo sa vy bė, ji yra ir di džiau sias as me ni nis 
kiek vie no mū sų tur tas. Ši kal bai bū din
ga ben druo me niš ku mo ir as me niš ku mo 
dia lek ti ka taip pat la bai svar bi: juk kal ba 
ne tik iš reiš kia abst rak čias min tis, ku rias 
įma no ma aiš kiai su vok ti pro tu ir tiks liai 
per duo ti – ko mu ni kuo ti – ki tiems kal
bi nės ben druo me nės na riams, ir ne tik 
kon kre čiais žo džiais nu ro do įpras tus jus
lė mis pa tir ti nus fi zi nius re fe ren tus, bet ir 
iš reiš kia sub ti liau sius jaus mų at spal vius, 
ku rių jau ne pa jė gia me vie nas ki tam per
teik ti ki tais – ne kal bi niais – bū dais. Mes, 
aki vaiz du, ne ga li me tie sio giai pa tir ti ki to 
žmo gaus jaus mų (ar ba tiks liau, nors ir 
ne vi sai tai syk lin gai sa kant, „netarpiškai 
jaus ti ki to žmo gaus jaus mais“) – ga li
me tik iš šo no jį ste bė ti, o ki to as mens 
jaus mas mums taip ir lie ka tie sio giai ne
pa ti rtas. Bet tuos iš gy ve ni mus jis mums 
iš reiš kia ko mu ni kuo da mas: per tei kia ir 
sa vo skaus mą, ir pra smės sty gių, ir pil
nat vę. Tad kal ba yra ne tik susikalbėjimo 
(įpras tos informacinės ko mu ni ka ci jos), 
bet ir „su si jau ti mo“, ki taip ta riant, jaus
mųbendrystėsirkomunijos prie mo nė. 

Tai be ga lo svar bi funk ci ja, šiuo at
žvil giu kal ba – iš skir ti nis fe no me nas 
vi so je tik ro vė je: pa ra dok sa lų gim to sios 
kal bos uni ka lu mą le mia tai, kad ji, bū
da ma ben druo me niš ka vi sos kal bi nės 
ben druo me nės nuo sa vy bė ir ben dras jos 
tur tas, kar tu yra ir bran giau sia as me ni nė 
kiek vie no mū sų ver ty bė. Kal bos ga li my
bės – be ga li nės. Kiek vie no je jų yra dau
gy bė žo džių, jie tu ri be ga lę reikš mių ir dar 
sub ti les nių at spal vių, ku rie ga li bū ti la bai 
skir tin gai su vo kia mi ta pa čia gim tą ja ir 
juo la biau vi sas ki tas kal bas var to jan čių 
ben druo me nės na rių, ban dan čių šne kė ti 
sve ti mo mis kal bo mis bei su vok ti sa vi tą jų 
eto są. Ne vie no dos kul tū ri nės są sa jos bei 
se man ti nės aso cia ci jos ku ria ne pa pras tai 
įvai rų kal bos pa sau lį. Taip jis ga li kuo 
pui kiau siai per teik ti mū sų sie los kon tū
rą – iš reikš ti gi liau sią es mę, sa vas tį ir kar
tu leis ti sa vo min tis bei jaus mus per teik ti 
ki tiems žmo nėms, net da ly tis su jais ben
drą ja pras me ir drau ge pa ti ria ma pil nat ve, 
tap ti slė pi nin gos bendrystės prasmės 
ir jospilnatvės(prasmės ir pilnatvėsko
mu ni jos) da ly viais.

Kai mąs to me apie kal bos fi lo so fi ją, 
ne tu rė tu me ma ny ti, jog tai tik ben dro 
po bū džio te ori niai da ly kai. Ne – šie fi
lo so fi niai svars ty mai tu rė tų bū ti svar būs 
kal bi nei ben druo me nei, vi siems tau tos 
na riams ir ypač po li ti kams, ant ku rių pe
čių gu la la bai sun ki at sa ko my bės naš ta už 
tau tos, kal bos ir li te ra tū ros at ei tį. Pa ga liau 
ir at sa ko my bės naš ta ne tik už at ski rų 
as me nų ge ro vę, bet ir už vi sos tau tos 
eg zis ten ci nės pra smės orien ty rų steig tį 
bei iš sau go ji mą. Kai gir di me, kad lie tu
vių – tai bau džiau nin kų, mu ži kų kal ba, 
kad jo je ne sa ma ter mi nų, ku riais ga lė tų 

bū ti reiš kia mos su dė tin gos moks li nės 
są vo kos, kai pri va lo me klau sy tis nu ro dy
mų, jog moks li nin kai pri va lo sve ti mo mis, 
už sie nio kal bo mis ra šy ti rim tus moks li
nius teks tus – kur ti va di na mą ją prestižinę 
moks li nę pro duk ci ją, skir tą pub li kuo ti 
už sie ny je lei džia muo se prestižiniuose 
žur na luo se, pri va lo me su si mąs ty ti, tai 
įver tin ti ir ne ty lė ti – pa reikš ti drą sų sa vo 
po žiū rį į to kią iš da vi kiš ką ir nu si kal tė liš
ką po zi ci ją prieš mū sų tau tą. 

Apie tai kal bant ver ta pri min ti, kad 
gel mi nė hu ma ni ta ri nių moks lų pri gim tis 
bei es mė yra su si ju sios su prasmėmis – jų 
gim dy mas, su vo ki mas, in ter pre ta vi mas ir 
da li ji ma sis. Tai pa grin di nis da ly kas ski
rian tis hu ma ni ta ri ką nuo gam tos moks lų, 
ku rie, re mdamiesi em pi ri niais fak tais, 
pa da ro mū sų eg zis ta vi mą šio je že mė je 
fi ziš kai įma no mą, o štai hu ma ni ta ri niai 
moks lai pri va lo lai duo ti, kad mū sų eg
zis ta vi mas bū tų ne tik fi ziš kai įma no mas, 
bet dar ir pra smin gas. Tad hu ma ni ta ri ka 
kal ba apie vi siš kai ki tus da ly kus – bū ties 
pra smės ho ri zon to at ra di mą, iš sau go ji mą 
ir jų ga li my bių są ly gas. 

Hu ma ni ta ri ka nau do ja si pra smė mis, o 
ne fak tais. Tie sa, hu ma ni ta ri niai moks lai 
ir gi tu ri rei ka lų su fak tais, bet jie nie ka da 
ne tam pa – ar bent jau ne tu rė tų tap ti – sa
vi tiks liu da ly ku ir iš lie ka svar būs tiek, 
kiek pri si de da prie pra smės pa ieš kų. Juk 
nė ra taip svar bu, ka da ku ris nors ra šy to
jas gi mė ir mi rė, ka da ra šė vie ną ar ki tą 
kū ri nį, – es mi nis da ly kas yra jo kū ry bo je 
at si ve rian čios pra smės. Jos dėl įvai rių 
prie žas čių bet ku riam iš mū sų ga li ne
ti kė tai pa si ro dy ti be ga lo eg zis ten ciš kai 
svar bios ir vė liau ai dė ti sie lo je pra ėjus net 
ir de šim tims me tų. Ir tų pra smių ne ga li ma 
pa gau ti nie kaip ki taip – tik gim tą ja kal
ba. Ra šant moks li nį teks tą apie ku rį nors 
gim tą ja kal ba su kur tą li te ra tū ros kū ri nį, 
jau ne įma no ma ki to mis kal bo mis adek
va čiai, ne pra ran dant es mi nių reikš mės bei 
pra smės niu an sų, per teik ti tų įžval gų, ku
rio mis sie kia ma at kur ti ana li zuo ja mo li te
ra tū ros kū ri nio pra smių ho ri zon tą, es mę. 
Jo kia sve ti ma kal ba ne įma no ma pa ra šy ti 
tik rai ge ro moks li nio teks to apie gim tą ja 
kal ba su kur tą li te ra tū rą ar au ten tiš ką, iš 
pa tir ties gel mių ky lan čią fi lo so fi ją. 

Grįž tant prie min ties apie kal bai bū
din gą pri gim ties (na tū ros) ir kul tū ros 
dia lek ti ką, ver ta pri si min ti kal bi nių ge
bė ji mų įgim tu mo hi po te zę: kiek vie nas 
nau ja gi mis tar si sa vai me „pa sig rie bia“ 
sa vo tė vų gim tą ją kal bą ir ją „įsi die gia“. 
Čia ma to me aki vaiz džią pri gim ties ir 
kul tū ros są sa ją: tai, kas mums iš pat pra
džių bu vo skir ta ne kul tū riš kai, o be veik 
bio lo giš kai, sa ky tu me, su teik ta pa čios 
žmo gaus pri gim ties, vė liau – są mo
nin go je gy ve ni mo fa zė je – pri va lo bū ti 
už baig ta: ga li pa dė ti ak ty vios kul tū ri nės 
pa stan gos, ver žlus kul tū ros ugdymas. 
Ome ny je tu riu gim tą ją kal bą kaip pri
gimtinę duotybę, ku ri, mums anks čiau 

ar vė liau ta pus są mo nin gais žmo nė mis, 
pri va lo virs ti kultūrine užduotimi. Tad 
mū sų, moks li nin kų, ne pa pras tai svar bi 
už duo tis, tie sio gi nės at sa ko my bės ir sa
vi gar bos da ly kas – aiš kin ti po li ti kams bei 
moks lo biu rok ra tams, kad ra šy ti hu ma ni
ta ri nės sri ties moks li nį teks tą yra kas ki ta 
nei gam ta moks li nį. Čia fak tai ge ro kai 
svar bes ni nei hu ma ni ta ri ko je, bet jie yra 
be as me niai, nie kaip ne žy mė ta jų tau ti nė 
ta pa ty bė ir su ja su si ję pra smės lau kai. Pa
ra šy ti ge rą moks li nį straips nį (pa vyz džiui, 
fi zi kos, che mi jos ar mo le ku li nės bio lo gi
jos) yra vi siš kai ki ta ir ki to kia (po bū dis, 
pri gim tis ir kul tū ri nė pa skir tis) už duo tis 
nei su kur ti ge rą moks li nį lie tu vių kal bos 
ir li te ra tū ros ty ri mų ar ap skri tai moks li nį 
teks tą apie bet ko kį hu ma nis ti kos ob jek tą: 
vie ną ar ki tą se no vės grai kų fi lo so fi jos 
reiš ki nį ar ba tam tik rus se no vės Egip to 
is to ri jos da ly kus. Juk kai ku rios sub ti les
nės ty rė jo įžvelg tos pra smės nie kaip ne
ga lės bū ti tin ka mai per teik tos sve ti mo mis  
kal bo mis. 

Kai moks lo biu rok ra tai ir po li ti kai šį 
as pek tą pa ga liau su pras, gal būt pa si baigs 
bru ta li lie tu vių kal bos gu ji mo iš be veik 
vi sų moks lų prak ti ka, pa na ši į są mo nin gą 
ban dy mą kur ti dirb ti nį dva si nį ar vir tu a lų 
eg zi lį. Ak las tarp tau tiš ku mo, per ša mo be 
jo kio or ga niš kes nio stra te gi nio nu ma ty
mo, kaip tu rė tų bū ti vyk do ma vie na ar 
ki ta moks li nė pro gra ma, vai ky ma sis na
cio na li nei kul tū rai ga li pa si baig ti tra giš
kai. Pra ran da mos pra smės, o moks li nin
kai, ra šy da mi teks tus ki to mis kal bo mis, 
ne pa ra šo jų sa vą ja. Ir kaip, tar ki me, po 
šim to ar dvie jų šim tų me tų ai niai ver tins 
mū sų in dė lį į Lie tu vos kul tū rą? Pa vyz
džiui, da bar di džiuo da mie si žvel gia me 
į XVI a. lie tu vių li te ra tū rą, ku ri at ro do 
la bai įspū din gai, pa ly gin ti su XVII ar 
XVI II šimt me čiais kur ta raš ti ja. Ga li me 
ža vė tis šią li te ra tū rą kū ru siais au to riais 
ir iš kel ti juos kaip pa vyz dį. O ką ai niai 
pa sa kys mums pa tiems iš vy dę dau gy bę 
moks li nės hu ma ni ta ri kos teks tų, pa gal to 
me to ma dą pa ra šy tų už sie nio kal bo mis, 
bet su for mu luo tų pri mi ty vo ka kal ba, tar si 
be įkvė pi mo ir su aiš kiai pa ste bi mais trū
ku mais ar net pra smės au di nio sky lė mis? 
Gal vo da mi apie mus, be abe jo, pa klaus: o 
kur yra jų (ki taip ta riant, mū sų) lie tu viš ki 
teks tai, kur jų in dė lis į pa sau lio kul tū rą?

Ir čia nė ra taip, kaip ma nė so vie tai – 
kad tau ti nė kal ba at ve ria tik tam tik rus 
for ma lius, tu ri nio po žiū riu ne es mi nius 
da ly kus. Anais lai kais bū da vo nuo lat 
įky riai kar to ja ma: ta ry bi nės kul tū ros 
tu ri nys yra in ter na cio na li nis ir jos for
ma – tau ti nė. Ta čiau taip to li gra žu nė ra: 
juk kiek vie na kal ba at ve ria to kius pra
smių ho ri zon tus, ko kių at ver ti dau giau 
jo kia ki ta nė ra pa jė gi. Kal ba – tai tar si 
ta ke lis, lei džian tis už kop ti į pra smės 
kal ną. Šis kal nas tu ri daug vir šu kal nių, 
o kiek vie ną iš jų įma no ma pa siek ti tik 
ko piant vie nin te liu ku rios nors kal bos 
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Ma ri jus Šid laus kas Kaip (ar) 
ak tu a li zuo ti kla si ką?

Pe da go gi kai kla si kos ak tu a li za vi mas 
at ro do tie siog bū ti na, „dar bi nė“ są vo
ka, be ku rios li tu a nis tas ne įsi vaiz duo ja 
sėk min go dar bo mo kyk lo je. Vis tik, 
pri ge si nus in stru men ti nį en tu ziaz mą ir 
žvel giant mąs liau, teks pri pa žin ti, kad 
tai itin prieš ta rin gas ir net gi ap gau lin gas 
rei ka las. Juk kla si ka (lot. clas si cus – „pa
vyz di nis, pir ma rū šis“) yra tai, kas ne sens
ta, va di na si, tar si sa vai me iš lie ka ak tu a lu 
ir šian dien. Tai pri pa ži nus, pa stan gos 
kla si ką kaip nors dirb ti nai „da bar tin ti“ 
pri mins lau ži mą si pro at vi ras du ris. Iš
ties, ar grieb da mie si ak tu a lin ti kla si ką 
kar tais ne pra de da me jos alin ti ir iš kreip ti 
to, kas už prog ra muo ta il giems am žiams 
ir įvai rioms ap lin ky bėms? Po žiū rį į kla
si ką – kaip tam tik rą pa tva rią kon stan tą, 
re gis, pa lai ky tų ir dau gu ma gy vų jų kla si
kų, pri ta rian čių Do nal do Ka jo ko iš tar mei: 
„Nė ra nau jų me no for mų. Nei se nų. Yra 
se nos tie sos.“

Bet iš lie ka tik tos tie sos, ku rios ne mirš
ta – by lo ja mums, per mus čia ir da bar, 
gy ve na su mu mis bei yra gy vos. Tuo met 
ir kla si kos tie sa, jei ne me luo ja po sa kis 
kla si ka ne mirš ta, yra ir pri va lo bū ti gy vas 
rei ka las. O gy vy bę api bū di na įtam pos ir 
iš šū kiai, ne iš ven gia ma se no ir nau jo ko
va, jos pa ki li mai ir ato slū giai. Klus nus 

se ki mas ide a liau siais pa vyz džiais ga li 
vi lio ti tik epi go nus ir pla gia to rius. No ri 
iš si ri kiuo ti ša lia kla si kų – ma lo nėk bū ti 
sa vi tas ir ne pa kar to ja mas, o ori gi na lu mo 
sie kis pa pras tai reiš kia ir maiš tą prieš 
kla si ką. Pri si min ki me Ba lio Sruo gos 
šū kį „To lyn nuo Mai ro nio!“ ir jo įkvėp tą 
mo der nė ji mo są jū dį. Maiš tas prieš kla si
ką mo kyk lo je ne bū ti nai reiš kia tam su mą 
ir ne iš ma ny mą – gal būt tai tie siog pa
aug lio at sa kas į nuo lan kų ir be aist rį jos 
pa tei ki mą, sti chiš kas ne no ras iš si ža dė ti 
kri ti nio mąs ty mo – bū ti no sios as mens 
lais vės są ly gos. „Mo ki niui, sa ky si me, 
ne pa tin ka Kris ti jo nas Do ne lai tis, Že mai tė 
ar Vaiž gan tas, bet mo ky to jas, užuot su si
do mė jęs to kia jo re ak ci ja, užuot pa kurs tęs 
am bi ci jas ir pa pra šęs raš tu pa grįs ti ori gi
na lią nuo sta tą, lie pia prieš tai pa si skai ty ti 
moks li nin kų straips nius: pa žiū rėk, ką ki ti 
ma no, tai ge riau su pra si. Mo ki nys pa skai
to ir iš tie sų pa ma to, kad jis žiop las: taip 
gud riai ir įti ki na mai tie moks li nin kai įro
do, kad jam ne pa ti ku sie ji ra šy to jai – la bai 
di de li. Ne ži no ti, ką ma no ki ti, – joks pa si
di džia vi mas, bet ką da ry ti, kai ži no ji mas 
su nai ki na sa va ran kiš ką kri ti nį dai gą? Te
gul tas dai gas nai vus, bet kol jis glež nas, 
reik tų rū pes tin gai jį sau go ti. Su nai ki ni 
pa si ti kė ji mą ir pa gar bą sau, su nai ki ni ir 
kū ry bin gu mo po ten ci ją. At si ran da bai mė 
ką nors ori gi na laus sa ky ti, kad ne iš kil tų 
iš min tin ges nė nuo mo nė, ku ri ta vą ją nu
rungs. To kios bai mės at mos fe ro je mo
ki niai (vė liau stu den tai) apie li te ra tū rą 
pra de da kal bė ti ki tų žo džiais, ku riais jie 
ga li ne ti kė ti, bet už tat jau čia si sau ges ni 
ir ra mes ni: už sve ti mas min tis ne at sa kai, 
be to, iš ven gi nu si vy li mo sa vi mi. Li te
ra tū ra tam pa ne įdo miu ir sve ti mu šal to 
ste bė ji mo ob jek tu“ (Al ber tas Za la to rius, 

Literatūrair laisvė:kri ti ka, esė, po kal
biai. Bal tos lan kos: Vil nius, 1998, p. 60). 

Šios A. Za la to riaus min tys iš sa ky tos 
dar 1991ai siais, mū sų po li ti nių ir pe
da go gi nių per var tų pra džio je, o vie tos 
šioms įžval goms ne pa gai lė ta to dėl, kad 
jos skam ba ste bė ti nai ak tu a liai, jo se  
už čiuo pia mas mū sų ap ta ria mos pro ble
mos ner vas ir ko duo ja mi jos spren di mo 
bū dai. 

Aki vaiz du, kad ne kri tiš kas, vien tik 
ado ruo jan tis san ty kis su kla si ka ga
liau siai pa ver čia ją mu zie ji ne mu mi ja, 
ki taip ta riant, nu ma ri na. Vie nas iš jos 
gy vy bės pa ra dok sų yra pro vo kuo ja nčio 
san ty kio at si ra di mas – es min gai kliu do 
tik tas, ku ris iš tik rų jų eg zis tuo ja, ko 
ne ga li ma apei ti. Tad pa ti ki mu kla si kos 
pri pa ži ni mo vi di niu ro dik liu lai ky ti na 
pa ro di ja – gy viau sia ir gal kū ry biš kiau sia 
me ni nio mėg džio ji mo for ma (pa aug liams 
psi cho lo giš kai ar ti mas, jų itin mėgs ta mas 
bei iš ban do mas žan ras). Pa ro di ja sa vo 
šal ti nį ne tik de mi to lo gi zuo ja ir de mis ti
fi kuo ja, t. y. ar do, bet tuo pat ir nau jai jį 
pri sta to – ak tu a li zuo ja. Pa ro di ja ga li bū ti 
veiks min ga tik ta da, kai pub li ka ma to 
prieš sa ve leng vai at pa žįs ta mą si tu a ci ją ir 
ge rai ži no mus per so na žus. Jei su vo kė jui 
pa ro di juo ja mas au to rius ar teks tas ne ži
no mas, šis vaiz da vi mas ne įma no mas iš 
prin ci po. Te ofi lis Til vy tis ga lė jo su kur ti 
ir į gy ve ni mą pa leis ti sa vo pa ro di jas pir
miau sia to dėl, kad Mai ro nio kaip kla si ko 
sta tu sas buvo mo nu men ta liai įtvir tin tas, 
pa sie kė ba na lų vi suo ti nu mo laips nį. Šiam 
žan rui bū din gas ki bus, kon flik tiš kas san
ty kis tik pa tvir ti na kla si kos gy vy bę, o 
gi liau – liu di ja to san ty kio su ver ty bė mis 
gy vy bę, nes jis nė ra pri mes tas iš ša lies 
ar su vai din tas, ki taip ta riant – drun gnas.  

ta ke liu. Vie nas iš to kių ta kų, ve dan čių 
į tar si jam vie nam skir tą pra smės kal no 
vir šu kal nę, yra bū tent lie tu vių kal ba – į 
mi nė tą vir šu kal nę įma no ma pa kil ti tik tai 
jos vie nin te lės ke liu. Ga li ma pa sa ky ti 
ir kiek ki taip: yra tam tik rų moks li nių, 
fi lo so fi nių ir net pa pras čiau sių kas die nių 
tu ri nių, ku rie nei pa mąs ty ti, nei pa sa ky ti 
ne ga lės bū ti ki taip nei lie tu viš kai. Ir iš 
tie sų – ko piant vie nin te liu lie tu vių kal bos 
ta ke liu įma no ma at ras ti bei ki tiems at ver ti 

to kių iš skir ti nių fi lo so fi nių įžval gų, ku rių 
tik rai ne įma no ma at ras ti į mi nė tą pra smės 
kal ną žen giant ki tų kal bų ta kais. 

Tad mums vi siems ten ka ne pa pras
tai di de lė at sa ko my bė už sa vo gim tą ją 
kal bą. Ne tik mo ky to jams, ku rie vi sa da 
iš kil da vo kaip są mo nin gu mo pa vyz džiai 
ki tiems hu ma ni ta rams, bet ir vi sai aka de
mi nei ben druo me nei. Be abe jo, ir kal bos 
po li ti kams: juk mes kal ba me ne šiaip 
apie sa vo vals ty bės sėk mės ar ne sėk mės 

is to ri ją – mes kal ba me apie mū sų tau tos 
iš li ki mą ir jos gy vas ties tęs ti nu mą.

Kal bė ti gim tą ja lie tu vių kal ba, ją vi sais 
bū dais au gin ti bei puo se lė ti – di di gar bė 
ir kar tu la bai di de lis įpa rei go ji mas. O 
gim tą ją kal bą au gin da mi, puo se lė da mi 
ir sau go da mi vi sa da at min ki me, kad tai 
da ro me ne vel tui: juk on to lo gi nė lie tu vių 
kal bos pa skir tis – tap ti kiek vie no mū sų 
sie los gel mi niu bū ties ir bū tiš ko sios gy
vas ties šal ti niu.
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Pa ci tuo ki me kla siš kiau sią se nų tie sų šal ti
nį: „Ži nau ta vo dar bus, jog ne si nei šal tas, 
nei karš tas. O, kad bū tum ar ba šal tas, ar ba 
karš tas! Bet ka dan gi esi drun gnas ir nei 
karš tas, nei šal tas, aš iš spjau siu ta ve iš 
sa vo bur nos“ (Apr 3, 15–16). 

Pui kiai su pran tu, kad lukš ten ti bib li
nes pa ra bo les šian dien – ne po pu lia ru. 
Žy miai po pu lia riau brai dy ti po drun gną 
ver ty bi nio pliu ra liz mo ty rę, pro pa guo ti 
ki tas ta pa ty bes ir orien ta ci jas (nes tra
di ci nės tė ra ho mo fo biš ka at gy ve na), 
spar dy ti au to ri te tus ir, mik liai ap ver tus 
sac rum / pro fa num ašį, gar bin ti cha o są 
bei žmo gaus dug ną. Už tat ir ma nau, kad 
pro ble miš kes nis, prieš prie ši nis žvilgs nis 
į kla si kos (ir ver ty bių ka no no ap skri tai) 
sam pra tą bei re cep ci ją yra rei ka lin gas, 
pra var tus jos pa čios svei ka tai, idant kla
si ki nių ver ty bių ak tu a li za vi mas ne bū tų 
su vok tas per dėm ties mu kai ir uti li ta riai 
bei ne tap tų kla si kos es mės pa ro di ja. 

O taip ga li at si tik ti, jei gu ak tu a li zuo
da mi ieš ko si me vien są sa jų su da bar ties 
lai ko ir vie tos ak tu a li jo mis, jei nars ty si me 
vien ho ri zon ta lio jo so cia lu mo pa vir šių, 
ri zi kuo da mi, te gu ir są mo nin gai, nu slys ti 
į vy rau jan čių ide o lo gi jų ar dok tri nų glė bį. 
Ma ni pu liuo ti in dok tri nuo tais pi lie čiais – 
vi sų sis te mų sva jo nė, toks po žiū ris ir 
prak ti ka bu vo bū din ga va di na ma jam 
vul ga ria jam so cio lo giz mui (jei gu dar kas 
nors at si me na so cia liz mo ga dy nės li te ra
tū ros in ter pre ta vi mo ma das bei ma ni jas). 
Žvelg da mi vien į ak tu a lųjį so cia lu mą, 
reikšmingiausiais Mai ro nio kū ri niais 
tu rė tu me lai ky ti jo sa ty ras – nes pliek
tos blo gy bės (plėš rus sa va nau diš ku mas, 
kar je riz mas, iš po nė ji mas) ir šian dien kuo 
pui kiau siai ve ši bei pum pu ruo ja si. Vaiz
du mo dė lei pa ci tuo ki me ke le tą „karš tai“ 
ak tu a lių pos mų iš sa ty ros „Lie tu va – did
vy rių že mė“ (tur būt ne rei kia aiš kin ti, ką 
pa ro di juo ja pa va di ni mas). Pir miau sia 
pos mas, už ku rį ne pa gir tų Briu se lis ir ly
gių ga li my bių ins ti tu tas, ta čiau svei kin tų 
tau ti nin kų ei se nų ak ty vis tai: 

Čialietuvisbesijausti
Gal kaip sve ti moj tro boj,
Tikkadmažumųneskriausti
Jomsužtikrintojgloboj!..

To liau sa ty ros bo ta gu už si mo ja ma prieš 
vi daus ne ge ro ves:

Betsavitarpypuikybės
Ikisočiaimumsgana,
Jeitikyragalimybės
Kąprispaustiletena.
<...>
Val di nin kai ir at sto vai,
De mok ra tai, rods, vi si,
Bet ne jau tau tos va do vai 
Vaikščiospėstiirbasi?!

Au to mo bi liais tik dun da 
Sumergelėmislinksmi!..
Sąžinėtiktuometbunda,
Kaiužkyšiusteisiami.

Blo gio pa vi da lai čia leng vai at pa žįs ta
mi, toks kla si kas – tar si sa vas, bet leng vai 
pa si sa vi na mas, o ener gin ges nių par ti jų 
ar prof są jun gų – ir pri va ti zuo ja mas. 
Mai ro nis vien kaip blo gio de mas kuo to
jas, so cia li nis kri ti kas ar mo ra lis tas tė ra 
ap ge nė tas, su pri mi ty vin tas kla si kas, toks 
jo pra sti ni mas yra ne ką ge res nis už vul
ga rų jį so cio lo giz mą. 

Ne ga na to, ma tuo da mi ho ri zon ta liuo
ju ak tu a li jų ma tu ir bū da mi nuo sek lūs, 
tu rė tu me pa si do mė ti – o kas gi bu vo 
ak tu a lu pa tiems kla si ki nių kū ri nių au
to riams (vi sa da įdo mu pa ly gin ti), kaip 
jų re ak ci jos į die nos ak tu a li jas sie ja si su 
pa ra šy tų kū ri nių kla si kai lem tin ga iš lie
ka mą ja ver te. Vėl gi su grį žę prie Mai ro nio 
pa ma ty si me, jog jam be ne ak tu a liau si 
(o mums – jau tik „ak tu a liau si“) bu vo 
to kie kū ri niai kaip „Lai ki no sios sos ti nės 
sker dyk lai“ ar „Kau no mies to aikš tėj 
ver šis bau bia griau din gai...“. Šian dien 
šie ei lė raš čiai yra po eto kū ry bos pe ri fe
ri jo je, jei ne už ri by je, tai jį kaip kla si ką 
tik kom pro mi tuo ja. 

Iš tik rų jų ak tu a lu yra tai, kas ne su tel pa 
į da bar ties ak tu a li jos api brė ži mą ir nė ra 
at kirs ta nuo uni ver sa li jų. Kla si kos kū
ri niuo se ieš ko da mi vien ho ri zon ta lio jo 
so cia lu mo ir ne ma ty da mi ver ti ka lio jo 
eg zis ten cia liz mo, ne įver tin da mi ar chi
tek to ni kos ir po eti kos sa vi tu mo (o kla
si kos kū ri nys vi sa da yra dau gias luoks nė 
ho ri zon ta lių jų ir ver ti ka lių jų lyg me nų 
struk tū ra, ga lin ti kas kart su švy tė ti ki to
kiais de ri niais ir at spal viais), pa mi na me 
ele men ta riau sius me no kū ri nio su vo ki mo 
prin ci pus – pir miau sia kla si ki nę tu ri nio ir 
for mos vie no vę, o pa tį kū ri nį ne gai les tin
gai su luo ši na me, pa vers da mi ži niask lai
dos me džiok lės lau ku ir jau ku. 

Mo kyk los suo le sė din čiam jau nam 
žmo gui ak tu a lu tai, kas įdo mu, kas lie čia 
jį as me niš kai. Kla si kos ak tu a lu mo klau
si mą prak tiš kai iš spren džia su do mi ni
mo / at gra sy mo, ar ba / ar ba al ter na ty vos. 
Fe no me no lo gi nė her me neu ti ka (Han sas 
Ge or gas Ga da me ris) tei gia, jog no rė da mi 
su pras ti tu ri me bū ti „su in te re suo ti“, t. y. 
bū ti su si do mė ję, an tra ver tus, pri va lo me 
ti kė tis „in te re so“ an gliš ką ja nau dos (angl. 
in te rest „pa lū ka nos“) pras me. (Be je, pats 
žo dis in te res ting, kaip ir jo in do eu ro pie
tiš kie ji ati tik me nys, ki lęs iš lo ty niš ko jo 
in ter es se „bū ti vi du je ar tarp ko nors“, 
tai gi bū ti ne iš orė je, „in di fe ren tiš kai“, bet 
vi du je, „su in te re suo tai“.) Nau dos są vo ką 
H. G. Ga da me ris čia var to ja vien tei gia ma 
dva si nės nau dos pras me – kaip sa vosios 
eg zis ten ci jos pra tur tinimą (žr.: H. G. Ga
da mer, Truth and Met hod. She ed & Ward: 
Lon don, 1979, p. 359). Skai ty da mi kla
si ką bū tent to kios dva si nės nau dos mo
ki niai daž nai ne jau čia, ne pri ima jos kaip 
ga li my bės pra tur tin ti sa vą ją eg zis ten ci ją. 
Ma to me dvi to kios pa dė ties prie žas tis ir 
ga li mus aiš ki ni mus:

1) Iš kreip ta pa ti eg zis ten ci jos pra tur ti

ni mo sam pra ta, kai tuo iš es mės lai ko mas 
nu skur di ni mas. Mo kyk los rei tin guo ja mos 
pa gal iš ori nio efek ty vu mo ro dik lius – tiek 
kar tų da ly va vo, gy nė gar bę, tiek ir tiek 
pa ruo šė lau re a tų, įsto jo į aukš tą ją ir t. t. 
Mo ki niai ur mu ren gia mi bai gia mie siems 
eg za mi nams, bet pra stai iš lai ko gy ve ni mo 
eg za mi ną. Jie nu krei pia mi į kon ku ren cin
gus dar bo rin kos žai dė jus, per kan du sius 
per ku / par duo du lo gi ką, pui kiai ži nan čius 
sa vo kai ną, bet ne su vo kian čius ver tės. 
Prie to kių tai syk lių ge riau siai pri si tai ko 
as me nys, sie kian tys ge rai at ro dy ti, pa da
ry ti įspū dį, įveik ti kon ku ren tą. Skin da mi 
per ga les kar je ros greit ke ly je jie virs ta pa
ro do mo sios sėk mės įkai tais, o stip rė jan tis 
pra loš to gy ve ni mo po jū tis il gai niui pa ver
čia ci ni kais ar pa gie žin gais re van šis tais. 
Vaiž gan to ar Šat ri jos Ra ga nos kū ry ba 
to kių ne su vi lio si. 

2) Pa ma ti nės tie sos ne si kei čia, ta čiau 
kin ta kla si kos at pa ži ni mo ko dai. Jau nas 
žmo gus sa vo jo ko do dar ieš ko, jam kol 
kas svar biau su pras ti ne ki tą, o sa ve pa tį. 
Su pras ti, pa sak H. G. Ga da me rio, tai pri
tai ky ti sa vo po rei kiams, su vok ti, ką man 
reiš kia teks to pras mė. Taip pri ar tė ja me 
prie nag ri nė ja mo mū sų te mos mo men to. 
Mo ky to jas sie kia, kad mo ki nys no rė tų 
aiš kin tis ir pra dė tų su pras ti kla si ką, o šis 
ne kan trau ja iš girs ti ir pa jus ti, ką kla si
ki nis teks tas reiš kia pa čiam ug dy to jui. 
Ki taip ta riant, no ri gy vai pa ma ty ti, kaip 
mo ky to jas pri tai ko teks tą sa vo po rei
kiams ir ro do pa žin ti nį, ana li ti nį ir ver ti
na mą jį san ty kį, ku ris ga li bū ti ado ra ci nis 
ir kri tiš kai po le mi nis, pa gar biai re flek sy
vus ir žais min gai emo ci nis, pa ga liau ga li 
bū ti as me niš kai li ki mi nis (tar ki me, jog 
šis kū ri nys pa dė jo ap si spręs ti žen giant 
lem tin gą žings nį gy ve ni me). Mo ki niui 
smal su, kaip jo ug dy to jas vi sa tai da ro čia 
ir da bar bei pa tei kia (o dar ge riau – už si
mir šęs, kaip mo ky to jais dir bę Ju li jo nas 
Lin dėDo bi las ar Bro nius Ra dze vi čius) 
vi są sa vo pe da go gi nę di dy bę ar skur dą. 
Svar bu, kad pe da go gas ne si elg tų val diš
kai, taip ir ne at skleis da mas, ką teks tas 
reiš kia jam pa čiam, ir kar tu mo ky da mas 
aukš to jo ne nu ošir du mo me no. Juk vai kai 
vi sais lai kais mo kė jo at skir ti ne me luo tą 
lai ky se ną nuo pri si tai kė liš ko ble fa vi mo. 
Aki vaiz du, jog po žiū ris į kla si ką su si jęs 
su ap skri tai pa žiū ro mis į sa vo dar bo tiks
lą ir pras mę. Ob jek ty vu mo dė lei rei kia 
pri dur ti, kad ne op ti mis ti nės pe da go gų 
nuo sta tos nė ra vien jų blo gio ar gė rio 
iš ves ti nė, bet ir gi les nių vi suo me nės bei 
vals ty bės vyks mų at spin dys. Kad ir ko
kios bū tų „leng vi nan čios ap lin ky bės“, 
su ri zi kuo siu api ben drin ti – ap skri tai pa
ė mus, mo ki nių po žiū ris į kla si ką ati tin ka 
(at kar to ja?) jų mo ky to jų pa žiū ras, daž nai 
to li gra žu ne pa vyz di nes.

Jau lai kas pri pa žin ti – di de lė (di des nė?) 
da lis pe da go gų yra su si ta pa ti nu si su iner
tiš ka pa sy vių vyk dy to jų ma se, su ak ty vė
jan čia tik per strei kus. Tai eko no mi niais 
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ir so cia li niais at si sky rė liais be si jau čian tys 
(o ne vie nas ir iš tik rų jų to kiu pa vers tas), 
pa var gę ir ne kū ry bin gi žmo nės, ne be ti
kin tys eg zis ten ci ne žmo gaus pil nat ve ir 
ne be no rin tys jos ieš ko ti kul tū ro je ar li te
ra tū ro je (tie są sa kant, po stmo der nio jo je 
li te ra tū ro je ją ra si tik su ži bu riu, kas gi 
be lie ka, jei ne kla si ka). To kio žmo gaus 

ti pą su for ma vo me pa tys, o jis to liau dau
gi na į sa ve pa na šius ti pus, ku rie nė ra nei 
karš ti, nei šal ti – tie siog drun gni. Be je, 
to pa ra ly žiuo jan čio drun gnu mo esa ma ir 
kiek vie na me iš mū sų, o no rint jį įveik ti, 
pir miau sia de ra at vi rai pri si pa žin ti. Ši to 
ne bi jo jo da ry ti Vy tau tas Ma čer nis, mo kė
jęs sa vo kas die ny bės pil ku mą per ly dy ti į 

va lią kur ti ir gy ven ti („Žie mos so ne tų“ 
cik lo pir ma sis so ne tas):

Naujiirnegirdėtižodžiai,aš
kreipiuosįjus!

Saupasirinkękeliąklasišką,
neklaidų,

Mesturimužkariautnaujus
po ezi jai plo tus.

Teks tų ly gi ni mo pra smin gu mą pa grin
džia pran cū zų moks li nin ko Ro lan do Bart
he so ir ka na die čio Mi cha e lio Rif fa ter re’o 
ty ri mų iš va dos: „kū ri nys funk cio nuo ja 
kaip žen klas, kaip pra ei ties ci ta tų au di
nys, ku rio pras mę for muo ja skai ty to jas“ 
(R. Bart he sas), to dėl „kuo pla tes nė skai ty
to jo li te ra tū ri nė kom pe ten ci ja, tuo gi liau 
į teks to pra smės gel mes jis įsten gia nu
si leis ti“ (M. Rif fa ter re’ as). Tai pra ple čia 
teks to sam pra tą: juo lai ko mi li te ra tū ros 
kū ri niai, kul tū ros ir vi suo me nės pro ble
mas gvil de nan tys ra ši niai. Ly gi na mų jų 
ty ri mų me to do lo gi ja ap ima for mos, žan
rų, mo de lių ana li zę, in ter teks tu a lu mo, 
in ter me dia lu mo, tarp da ly ki nius ir ki tus 
ty ri mus. Šis pra ne ši mas skir tas ap tar ti 
teks to ly gi ni mo ga li my bes pa grin di nė je 
mo kyk lo je ir gim na zi jo je. Šiuos įgū džius 
mo ki niai for muo ja si per lie tu vių kal bos 
ir li te ra tū ros pa mo kas, ta čiau il gai niui 
ly gi ni mas ga lė tų tap ti jų ti ria mo jo dar bo 
me to du, ku ria me pra smin gai in teg ruo tų si 
li te ra tū ros, me nų, is to ri jos, eti kos ir ki ti 
da ly kai.

Kad ga lė tu me teks tus pa ly gin ti, pri va
lo me iš ma ny ti įvai rių epo chų kū ry bą, t. y. 
tu rė ti tam tik rą teks tų rin ki nį, as me ni nę 
kny gų len ty ną ar ba bib lio te ką, ku rio je 
ge rai orien tuo tu mė mės. Čia bū ti nai tu ri 
bū ti įvai rių epo chų li te ra tū ros teks tų, 
kad ga lė tu me „pra ei ties ci ta tų au di nį“ 
at pa žin ti šiuo lai ki nia me kū ri ny je1. Pra

Auš ra Mar ti šiū tė-Li nar tie nė Teks tų ly gi ni mo 
ga li my bės

ne ši me ap tar si me, ko kias teks tų ly gi ni mo 
ga li my bes mo ki niams at ve ria at nau jin tos 
pa grin di nio bei vi du ri nio ug dy mo lie tu vių 
kal bos ir li te ra tū ros ben dro sios pro gra
mos. Taip pat kon kre čiau gvil den si me 
teks tų ly gi ni mo as pek tus, ku rie mo kyk
lo je ga li bū ti pra smin gi, su teik ti mo ki niui 
at ra di mo džiaugs mą ir pa ska tin ti jį sa va
ran kiš kai ieš ko ti jung čių tarp li te ra tū ros ir 
kul tū ros teks tų. Ki tais žo džiais ta riant, ap
tar si me ke le tą ke lių, ku riais ke liau da mas 
jau nas žmo gus ga lė tų pa žin ti, iš mė gin ti 
ir su pras ti, kaip ga li ma, M. Rif fa ter re’o 
žo džiais ta riant, kuo gi liau nu si leis ti į 
teks to pra smės gel mes.

At nau jin to se pa grin di nio bei vi du ri
nio ug dy mo lie tu vių kal bos ir li te ra tū
ros ben dro sio se pro gra mo se pa tei kia mi 
Lie tu vos ir Eu ro pos kul tū rai reikš min gi 
šiuo lai ki nės li te ra tū ros, an ti kos, Bib li
jos, tau to sa kos teks tai, iš skir tos epo chas 
pri sta tan čios as me ny bės ir Lie tu vos 
kul tū ros reiš ki niai, gre ta pri va lo mų kū
ri nių pa teik tas pla tus re ko men duo ja mos 
li te ra tū ros są ra šas. Tai gi mo ky to jas ir 
mo ki niai tu ri kryp tin gas es mi nių teks tų 
nuo ro das ir jų pa si rin ki mo lais vę. Vir tu a li  
bib lio te ka www.šal ti niai.in fo su tei kia 
vi siems gim na zis tams ga li my bę skai ty ti 
bet ku rio je vie to je ir bet ku riuo lai ku, o 
ar ti miau siu me tu ras ti pri va lo mus bei da lį 
re ko men duo ja mų kū ri nių ga lės ir pa grin
di nės mo kyk los mo ki niai.

Vie nas iš teks tų ly gi ni mo bū dų – to 
pa ties siu že to pa kar to ji mas ir per kū ri mas 
skir tin gų epo chų kū ri niuo se. Tai pats pa
pras čiau sias me to das, pri ei na mas ir penk
to kams. Penk tos kla sės ant ro sios te mos 

„Kas die nė iš min tis“ re ko men duo ja mų 
kū ri nių są ra še pa teik tas pir mo jo lie tu vių 
vai kų ra šy to jo – Mo tie jaus Va lan čiaus – 
ap sa ky mas „Mi kė me la gė lis“2 ir an ti kos 
pa sa kė čių kū rė jo Ezo po teks tas „Pie mens 
juo kai“3. Abie juo se kū ri niuo se iš ryš ki
na ma do ro el ge sio svar ba, pa aiš ki na ma, 
kad me las – tai yda. Svar bu, kad mo ki niai 
juos ly gin da mi su pras tų, kad ver ty bės yra 
uni ver sa lios. Tie sos sa ky mas yra reikš
min gas ir de ka lo go įsa ky mą vai kams 
skie pi jan čiam vys ku pui M. Va lan čiui, ir 
an ti kos iš min čiui Ezo pui. 

Ap sa ky mo „Mi kė me la gė lis“ ly gi ni
mas su pa sa kė čia „Pie mens juo kai“ mo ko 
pa sa ko ti ir plė to ti is to ri ją. M. Va lan čius 
pa pil do Ezo po pa sa kė čią dau gy be įvy kių, 
ku rie at sklei džia Mi kės cha rak te rį, jo kū
ry bin gu mą, ska ti na ap mąs ty ti ak ty vaus ir 
iš ra din go vai ko to bu lė ji mo ke lius. 

Teks tų ly gi ni mas pa dės pa žin ti ir kul
tū ri nį kon teks tą. Penk tų ir šeš tų kla sių 
mo ki niai tu rė tų mo kė ti pa pa sa ko ti apie 
ke le tą Lie tu vos kul tū ros reiš ki nių, tarp 
jų – spau dos drau di mas ir knyg ne šys
tė. Mo ky to jui ver tė tų pa ro dy ti „Vai kų 
kny ge lės“ vir še lį, kur įra šy ti 1864ie ji 
me tai, pa aiš kin ti, kad iš tie sų kny ga iš
leis ta 1868ai siais, spau dos drau di mo 
me tais, kai, sie kiant su klai din ti ca ro 
žan da rus, bū da vo įra šo mos anks tes nės 
da tos. As me ny bės reikš mę kul tū rai at
skleis pa sa ko ji mas apie M. Va lan čiaus 
or ga ni zuo tą knyg ne šys tės są jū dį, vai kų ir 
su au gu sių jų švie ti mą. Ši as me ny bė ne tik 
suž mo gins is to ri ją apie spau dos drau di
mo me tus ir knyg ne šys tę, bet ir vaiz džiai 
pa ro dys, koks svar bus kal bos, kul tū ros ir 

1 Mo ki niui pri ei na mi elekt ro ni niai iš tek liai: teks tai (www.šal ti niai.in fo, elek tro ni nė lie tu vių kal bos ir 
li te ra tū ros chres to ma ti ja), už duo čių, ly gi na mų teks tų pa vyz džiai (http://smp2014lt.ug do me.lt/9-10 ir 
http://smp2014lt.ug do me.lt/11-12).
2 Va lan čius – www.šal ti niai.in fo/in dex/de tails/1092
3 Ezo pas – www.šal ti niai.in fo/in dex/de tails/742
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vi sos tau tos li ki mui ga li bū ti vie nas as
muo. Su grįž tant prie Ezo po pa sa kė čios, 
at kreip ti nas vai kų dė me sys į tai, kad, 
ra šy da mas „Vai kų kny ge lę“ (1868) – pir
mą ją lie tu viš ką skai ti nių kny gą vai kams, 
M. Va lan čius įves di na ma žą jį skai ty to ją 
į an ti kos kul tū rą, re mia si le gen di nio tų 
lai kų ra šy to jo Ezo po, va di na mo vie nu iš 
sep ty nių iš min čių, kū ri niu4. 

Aukš tes nė se kla sė se mo ki niai jau ga li 
ly gin ti su dė tin ges nius teks tus, pa de dan
čius su pras ti, kad an ti kos li te ra tū ra yra 
ta pu si ide a lu, pa vyz džiu, ku riuo re mian tis 
ar jį ci tuo jant iš reiš kia mos ki tų epo chų 
žmo nių min tys ir jaus mai (pa vyz džiui, 
Re ne san so epo chos dra ma tur go Wil lia
mo Sha kes pe a re’o tra ge di jos „Ham le tas“ 
epi zo dą, ku ria me Ham le tas ak to riams 
ci tuo ja mėgs ta miau sią mo no lo gą5, su an
ti kos teks tu – Ho me ro „Ilia dos“ ant ro sios 
gies mės epi zo du, ku ria me vaiz duo ja ma ta 
pa ti Tro jos ka ro si tu a ci ja6). 

Su dė tin ges nis yra skir tin gų epo chų 
kū ri nių to pa ties mo ty vo, vaiz di nio ly gi
ni mas. At pa žin da mas mo ty vą ir jo ke lio nę 
teks tuo se, mo ki nys pats ku ria pa sa ko ji
mą, ap iman tį Lie tu vos is to ri ją ir li te ra
tū ros dia lo gą su anks tes niais kū ri niais. 
Pa vyz džiui, pa siū ly ki me ug dy ti niams 
pa tiems su ras ti teks tų, su ku riais ga lė tų 
pa ly gin ti ko ne liau dies dai na ta pu sią 
An ta no Ba ra naus ko „Dai nu dai ne lę“ ir 
jos mo ty vą – Lie tu vos są sa ją su aukš tų 
kal nų vaiz di niu:

Kalnaiantkalnų,ėanttųkalnų
Kalnaiirmažikalneliai.
TenaiLietuvaperamžiusbuvo,
Kaipsakomūsųseneliai.7

De vin tos kla sės ket vir to sios te mos 3 
po te mė je „Liau dies dai na ir dai niš ko ji 
po ezi ja“ pa teik ta A. Ba ra nas ko „Dai nu 
dai ne lę“ yra pui ki ga li my bė pri si min ti 
anks čiau ap tar tą – „Mi tai aiš ki na pa sau
lį“ (IV te ma, 1 po te mė). Šio je pa mo ko je 
mo ki niai ana li za vo pa sa ko ji mą apie lie
tu vių kil mę iš ro mė nų – „Apie Ro mos 
ku ni gaikš tį Pa le mo ną ir kaip jis įsi kū rė 
Že mai ti jo je“8. Ly gi ni mo ga li my bę su tei
kia ša lia Vi du ram žių ir Re ne san so epo chų 
nu ro dy tas Pla čio jo Lie tu vos met raš čių 
są va do teks tas ir pro gra mo je pa teik tas 
ana li za vi mo as pek tas (plg.: „Lie tu vių 
kil mės mi tų pa grin di nės reikš mės ir idė
jos. Kil mės mi tų svar ba ben druo me nės 
ta pa ty bei“). 

Pa sa ko ji me apie Pa le mo no at vy ki mą į 
Lie tu vą aukš tų kal nų mo ty vas pa si telk tas 
nu sa kant ša lies gro žį: „Plauk da mi Ne
mu nu aukš tyn, pa sie kė Du by sos upę ir, 
įplau kę į tą Du by sos upę, pa ma tė abi pus 
aukš tus kal nus, o už tų kal nų – pla čias 
ly gu mas ir veš lius ąžuo ly nus. <...> To
sios vie tos prie tų di de lių upių jiems la bai 
pa ti ko, ir tą že mę pra mi nė Že mai ti ja.“9 
Aukš tų kal nų vaiz di nys, at sklei džian tis 
Lie tu vos gro žį ir di din gu mą, su tin ka mas 

ir liau dies dai no se, ir Mo tie jaus Ka zi mie
ro Sar bie vi jaus, Ado mo Mic ke vi čiaus, 
A. Ba ra naus ko, Mai ro nio po ezi jo je. Tai
gi, pa ly gi nę du teks tus – A. Ba ra naus ko 
po eti nį ir met raš čių pro zi nį, mo ki niai to
liau ga li sek ti šio mo ty vo ke lio nę įvai rių 
lai ko tar pių kū ri niuo se. Ke lias nuo se niau
sių iki šian die nos teks tų lei džia su ži no ti, 
kaip for muo ja si tau tos pa sa ko ji mai.

Is to ri nio šal ti nio ir gro ži nės li te ra tū ros 
kū ri nio ly gi ni mas su tei kia ga li my bę su
pras ti, kaip is to ri nis šal ti nis funk cio nuo ja 
mo der nio je li te ra tū ro je, pa tei kia li te ra
tū ros mo der ni za vi mo idė jų. Pa vyz džiui, 
tam pui kiai tin ka Vy tau to laiš ko Jo gai lai10 
ir Ba lio Sruo gos „Mil ži no paunks mės“11 
są sa jos. Abu teks tai nu ro dy ti 9–10 kla
sių pro gra mo je sep tin to sios te mos 2 
po te mė je „Vi du ram žių Lie tu va: se no jo 
ir krikš čio niš ko jo pa sau lių su si dū ri mas“. 

Sie kiant pa žin ti kul tū ri nį kon teks tą 
ir svars ty ti li te ra tū ros, kul tū ros ka no no 
for ma vi mo si pro ble mas, įdo mi bū tų skir
tin go sti liaus teks tų ly gi na mo ji ana li zė. 
Tai ga lė tų bū ti Jus ti no Mar cin ke vi čiaus 
dra mų „Min dau gas“ ir „Maž vy das“12 

ly gi ni mas ne tik su te at re pa sta ty tais 
spek tak liais, jų re cen zi jo mis, bet ir su 
ki tais 1968–1971 m. li te ra tū ros ir kul tū
ros teks tais. Pa vyz džiui, is to ri nių dra mų 
ly gi ni mas su stu den tų te at ruo se pa sta
ty tais mo der niais kū ri niais ar kla si kos 
in ter pre ta ci jo mis – Dai lės ins ti tu to te at re 
vai din tų Ar vy do Amb ra so ir Re gi man to 
Mid vi kio ab sur do te at ro pje sių „Duo bė“, 
„Ma ra to nas“, „Pir ma die nio po pie tė“, 
pir mą kar tą pub li kuo tų tik 2008 m.13, su 
Vil niaus uni ver si te to stu den tų te at re vai
din to mis – Sau liaus Šal te nio „Gil jo ti na“, 
Vy dū no „Pa sau lio gais ras“ ir pan., su 
Sa mu e lio Bec ket to pje sė mis „Pas ku ti nė 
Kre po juos ta“, „Vai di ni mas be žo džių“, 
ku rios vie nu me tu bu vo pir mą kar tą iš
vers tos į lie tu vių kal bą, ir pan. 

Teks tų ly gi ni mas suteikia galimybių 
su pras ti, kaip li te ra tū ra iš reiš kia, for muo
ja ir pa de da įtai giai per teik ti ver ty bi nes 

nuo sta tas. Ly gin da mi skir tin gų lai ko
tar pių ir kul tū rų as me ny bių lai ky se nas, 
pa vyz džiui, an ti ki nės An ti go nės elg se ną 
ir ar gu men tus (So fok lio tra ge di ja „An
ti go nė“14) su Ni jo lės Sa dū nai tės kal ba 
so vie ti nia me teis me15, su Ma hat mos Gan
džio kal ba teis me ar ku riuo ki tu teks tu, 
su pra si me, kad kla si ki nio kū ri nio he ro jės 
(An ti go nės) ar gu men tai pa de da įtai giau 
at skleis ti XX a. žmo gaus įsi ti ki ni mus 
ir ver ty bes, lei džia at pa žin ti pro ble mos 
uni ver sa lu mą ir pa si prie ši ni mo pras mę. 

At nau jin tos ben dro jo ug dy mo lie tu vių 
kal bos ir li te ra tū ros pro gra mos pro jek te 
nu ma ty ta dau giau pa si rin ki mo lais vės, 
o są ly gas ly gin ti su tei kia te mi nis, pro
ble mi nis, chro no lo gi nis kū ri nių ana li za
vi mo prin ci pas. Li te ra tū ros tu ri nys 5–6 
ir 7–8 kla sė se yra grin džia mas te mi niu, 
pro be mi niu prin ci pu, 9–10 kla sė se – 
te mi niu, pro ble mi niu, chro no lo gi niu. 
Sie kiant jung čių su vi du ri nio ug dy mo 
lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros pro gra ma, 
abie jų pro gra mų tęs ti nu mo, 9–10 kla
sė se chro no lo giš kai dės to mos an ti kos ir 
vi du ram žių li te ra tū ros te mos, kla si kos 
kū ri niai ak tu a li zuo ja mi, su jais sie ja ma 
šiuo lai ki nė li te ra tū ra. Ug dant kal bi nį 
ir kul tū ri nį raš tin gu mą, ana li zuo ja mi ir 
ne gro ži niai teks tai, su si ję su li te ra tū ros 
kū ri niais, au to riais, Lie tu vos kul tū rai 
reikš min go mis as me ny bė mis, is to ri niais 
įvy kiais. Li te ra tū ros ir is to ri jos kon teks tas 
pa de da mo ki niams su pras ti ir įver tin ti es
mi nius ša lies kul tū ros as pek tus, įžvelg ti 
tarp jų ry šį. 

Lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros da ly ko 
pa skir tis pa grin di nė je mo kyk lo je – „su
teik ti mo ki niams hu ma ni ta ri nio, lie tu vių 
kal bos, li te ra tū ros bei kul tū ros, iš si la vi ni
mo pa grin dus, bū ti nus jau no as mens mo
ra li nei, kul tū ri nei, tau ti nei bei pi lie ti nei 
bran dai“16. Teks tų ly gi ni mo įgū džiai pa
de da mo ki niui ug dy tis gi les nį li te ra tū ros, 
kul tū ros pa ži ni mą, for muo tis ver ty bi nes 
as me ny bės nuo sta tas, t. y. pa siek ti pro
gra mo je ke lia mus tiks lus.

4 Ezo po pa sa kė čios jau bu vo vers tos į lie tu vių kal bą: XVII a. to ėmė si Jo nas Šul cas, 
po šimt me čio – Liud vi kas Rė za ir Si mo nas Dau kan tas. 
5 Šeks py ras – www.šal ti niai.in fo/in dex/de tails/894
6 Ho me ras – www.šal ti niai.in fo/in dex/de tails/751
7 Ba ra naus kas – www.šal ti niai.in fo/in dex/de tails/1032
8 Lie tu vos met raš čiai – www.šal ti niai.in fo/in dex/de tails/858
9 Apie Ro mos ku ni gaikš tį Pa le mo ną ir kaip jis įsi kū rė Že mai ti jo je, Pla tu sis Lie tu vos met raš čių 
są va das, žr. Lie tu vos met raš čiai, www.šal ti niai.in fo
10 Vy tau to laiš kai – www.šal ti niai.in fo/in dex/de tails/815
11 Sruo ga – www.šal ti niai.in fo/in dex/de tails/1381
12 Mar cin ke vi čius – www.šal ti niai.in fo/in dex/de tails/1306
13 Elek tro ni nė lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros chres to ma ti ja 11–12 kla sei. Prie das. Nau jau sia li te ra tū ra,  
p. 3021–3033. 
14 So fok lis – www.šal ti niai.in fo/in dex/de tails/781
15 Sa dū nai tė – www.šal ti niai.in fo/in dex/de tails/1366
16 Pa grin di nio ug dy mo lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros ben dro sios pro gra mos pro jek tas –
www.upc.smm.lt/ug dy mas/do ku men tai/svars to mi/
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