
Šakių meno mokyklos dailės 
skyriaus vedėja, dailininkė, 
scenografė Lolita Rūgytė ką 
tik atšventė 50 metų jubiliejų. 
Baigusi dailės studijas dailininkė 
grįžo į gimtuosius Šakius. 
Tapo, rengia parodas, kūrybinį 
darbą derina su pedagogine 
veikla. Pusę savo kūrybinio 
gyvenimo dailininkė atidavė 
darbui su jaunimu. Pedagogo 
misija ji laiko išmokyti savo 
mokinius mylėti Tėvynę. Tai esą 
galima padaryti tik per kūrybą 
ir ištikimybę savo tikslui.

„Valstybei būtų geriau, jeigu 
prie jos vairo sėdėtų ne sausi pra-
gmatikai, pataikautojai, o žmonės, 
kurių sielas palietė menas“, - tvir-
tai tiki L.Rūgytė.

- Didelių polėkių žmonėms 
neretai ankšta provincijoje. O 
jums?

- Didžiausia laimė gyvenime 
būti, gyventi, mylėti, kurti mažame 
miestelyje. Juokauju, duotų kas 
nors milijoną, neičiau į didelį mies-
tą, kur kaimynai nepažįsta vieni 
kitų. Mažame mieste bendruome-
nė yra nedidelė, tai nuostabu. 
Mieste tempas, bėgimas visus iš 
proto išvaro, nelieka laiko niekam 
kitam. Pasikalbu su draugais daili-
ninkais, gyvenančiais didžiuosiuo-
se miestuose. Ar buvęs tokioje ir 
tokioje parodoje sostinėje, matęs 
naują muziejaus ekspoziciją? Ne. 
Aš, gyvendama provincijoje, viską 
esu mačiusi, viską apžiūrėjusi, dai-
lės mokyklos vaikus nuvežu. Viską 
mes aplankome, dramos, operos ir 
baleto teatrą. Ne atstumas yra es-
mė. Nori, ir nuvažiuoji. Kai mieste 
į darbą reikia važiuoti valandą, nie-
ko turbūt nebenori, o mes, provin-
cijos žmonės, per savo miestelį 
galime pereiti pėstute per pusva-
landį. Kaip tai gera. Esu pajutusi, 
kad kai kurie į periferijos dailinin-
kus žvelgia šiek tiek iš aukšto. Ne 
visi. Yra nepaprastai aukštos kul-
tūros žmonių, puikių menininkų ir 
puikių asmenybių, kurie tokių ribų 
nepripažįsta. Daugumos jų ištakos 
iš kaimo. Jie vertina ir saugo ryšį 
su kaimu ar bent ilgesį jam. Bet kai 
kurie tolsta, ypač dabar, postmo-
dernistiniu laikotarpiu. Mokiausi, 
kai vyko didieji istoriniai lūžiai. 
Mes iš tiesų tuo metu jutome tą 
tikrąją laisvės dvasią.

- Ar tokie tie laisvės vėjai, 
kokių tikėjotės?

- Kyla įvairių minčių. Iš tiesų 
mums teko labai sudėtingas laikas 
ir sunku jį vertinti. Mūsų lūkesčiai 
buvo vienokie, o dabar jie gali at-
rodyti visai kitokie. Tik vieną da-
lyką galiu pasakyti. Man gyventi 
dabar daug kartų geriau. Prisimenu 
baimės jausmą jaunystėje, kai ne-
galėjai laisvai kalbėti. Nežinojome, 
kada ir ką galima sakyti. Laisvos 
minties nebuvo jokios. Dabar tai 
turime, bet matote, kas atsitiko. 
Daug kas pamiršo, kad yra ne tik 
laisvė, bet yra ir pareigos, kurių 
reikia laikytis. Pamiršome žmoniš-
kumo kriterijus. Pamynėme verty-
bes, nes kiti dalykai atsirado. Dir-

bu su mokiniais, jie man gyvybės 
eliksyras. Kai į juos žiūriu, atrodo, 
kad ne viskas prarasta, dar nepra-
žus Lietuva.

- Bet tokio jaunimo nėra la-
bai daug. Daug kas gyvena, ne-
žinodami, ko nori iš gyvenimo. 
Ar ne toks pat tautos genocidas 
vyksta šiandien? Pasiklausai - 
baigė mokyklą ir į užsienį, kuo 
toliau nuo Lietuvos. Kur mes 
taip nueisime?

- Tai labiausiai jaudina. Man at-
rodo, taip yra dėl to, kad iškreipė-
me demokratijos sampratą. Jauni 
žmonės nesupranta, kad naudojan-
tis laisvėmis reikia laikytis pareigų, 
bendražmogiškų moralės nuostatų. 
Šitų dalykų jų neišmokė tėvai, nes 
ir negalėjo išmokyti. Didžiausias 
mūsų tautos praradimas ir didžiau-
sia žala mūsų tautai buvo padaryta 
per trėmimus į sibirus. Mes tiek 
daug praradome, geriausių žmonių, 
laiko. Pagaliau tiek ilgai buvome 
priespaudoje. Atsigauti po tokių 
netekčių negalima taip greitai. Pa-
sakykite, kas skiepija vaikams su-

pratimą apie Tėvynę. Neperšant, 
neprimetant. Neužtenka postrin-
gauti ir švaistytis tuščiomis frazė-
mis. Reikia jaunimą sudominti, pa-
traukti, nukreipti. Net meninėmis 
priemonėmis tai daryti. Menas la-
bai daug gali.

Su savo mokiniais per Tautos 
šventes subrandiname kokią nors 
idėją ir rengiame pilietines akcijas. 
Tarkime, einame į parką su daugy-
be trispalvių, sudėliojame iš jų mū-
sų valstybės kontūrus, užpildome 
vėliavėlėmis arba apvyniojame 
trispalvėmis medžių kamienus. 
Kalbame apie Lietuvą, apie proble-
mas, visuomenės žaizdas, jaunimo 
bėdas. Jaunimas sako, kaip gera, 
kad galime išsikalbėti. Vaikai viską 
įsimena, jiems tai įstringa. Visus 
jaunus žmones, net ir tuos, kurie 
ne tokie imlūs menui, galima su-
dominti ne menkiau. Tai turi dary-
ti jų mokytojai, apskritai visa švie-
timo sistema tam turi būti pasiren-
gusi. Nežinau, ar kas gali atsakyti, 
kaip mokykla turėtų mokyti jauni-
mą mylėti Tėvynę. Bet man visada 
atrodė, kad bendrojo lavinimo mo-

kyklose per mažai savo darbą my-
linčių mokytojų ir per mažai kūry-
bingų asmenybių. Klasės yra per 
didelės. Kaip mokytojui suvaldyti 
trisdešimt skirtingų jaunų žmonių, 
kurių vienas svajoja apie kompiu-
terius, kitas galvoja, kaip pavalgy-
ti, trečias apskritai nieko nenori. 
Suvaldyti ir sudominti tokius skir-
tingus jaunus žmones gali tik ypač 
kūrybinga asmenybė. Ar daug to-
kių mokytojų yra ir kiek jų gali bū-
ti, kai tokie atlyginimai, toks po-
žiūris į mokytojus?

- Sutikite, pagarbą net mo-
kytojams reikia nusipelnyti. 
Kodėl vienus mokytojus moki-
niai įsimena, o kitus pamiršta 
vos mokyklos durimis trinkte-
lėję?

- Mokytojas turi degti. Nesvar-
bu, matematikos mokytojas ar gim-
tosios kalbos, jis turi degti, ieškoti. 
Bet kokius sudėtingus dalykus rei-
kia mokyti per kūrybą. Kūrybingai 
galima dėstyti net fiziką, matema-
tiką. Mokykloje nepatyrę kūrybos 
galios, neišmokę į pasaulį žiūrėti 
plačiai atvertomis akimis, žmonės 
negali būti laisvi. Jie visur jausis 
įsprausti į rėmus, bus bailūs, arba 
priešingai - per daug agresyvūs. 
Valstybės nesugebės valdyti žmo-
nės, nesuvokę kūrybos. Pažvelki-
me į mūsų Seimą. Kiek jame tėra 
kūrybingų žmonių. Atsiprašau už 
atvirumą, bet kartais susidaro vaiz-
das, kad dauguma jų nedraugauja 
nei su knyga, nei su menu. Seno-
vės Kinijoje imperatoriumi galėjo 
būti tik tas, kuris išlaikydavo menų 
egzaminą, į kurį įeidavo muzikos, 
kaligrafijos disciplinos. Pas mus 
yra kitaip, nes dauguma mūsų po-
litikų atėję iš tos epochos, kurioje 
dailė buvo paskutinė pamoka tvar-
karaštyje, į kurią galima neateiti.

Kalbėdamasi su mokiniais su-
prantu, kad jie labai užimti. Kie-
kvienas mokytojas reikalauja kuo 
geriau išmokti jo dėstomą dalyką, 
kiekvienam atrodo, kad jo mokslai 
yra svarbiausi. Reikalavimai tokie 
dideli, kad apie jokią kūrybą nebe-
gali nė kalbos būti. Jauni žmonės 
nebeturi jokio laisvo laiko. Reikia 
kažką keisti, koreguoti programas. 
Visko sukišti į galvas neįmanoma 
ir nereikia. Per dideli krūviai ir mo-
kytojų nekūrybingumas yra du pa-
grindiniai šiandienio švietimo trū-
kumai. Labai skatinu, kad mano 
mokiniai mokytųsi Lietuvoje. Gal 
ne visi paklauso, turiu dailininkų, 
išvykusių į užsienį, ten gyvenančių 
ir kuriančių. Dauguma išvyko ieš-
kodami savęs.

- Koks menas auklėja žmo-
nes. Ar aprūdijusį vamzdį pa-
krantėje galima vadinti menu? 
Arba prieš Velykas Vokietijos 
prestižinėje meno parodoje 
nuogą dailininkę, visiems ma-
tant „dėjusią kiaušinius“? Kaip 
Šakiuose toks menas būtų pri-
imtas?

- Blogai būtų priimtas toks me-
nas Šakiuose. Ir Vilniuje, manau, 
nelabai kitaip. Vis dėlto tai yra me-
nas. Konceptualusis menas. Šiais 
laikais nemažai menininkų atsto-

vauja šiai krypčiai. Jų kūrybos es-
mė yra žmonių reakcija į meną. 
Labai svarbu, kiek meno kūrinys 
veikia žmogų. Mūsų Dailės akade-
mijoje taip pat yra nemažai dėsty-
tojų, kurie veda konceptualiojo me-
no keliu. Tai nėra blogai, bet visada 
pirmiausia reikia galvoti, kad žmo-
gus išmoktų amato. Įsivaizduokite, 
diplominio darbo užduotis - iš kar-
toninių dėžių sukurti kompoziciją. 
Galbūt pati idėja įdomi, bet palau-
kite, ji juk laikina. Amžinosios ver-
tybės yra klasika, tikrieji mūsų me-
nai. Yra manančių, kad jie stovi 
prie išnykimo ribos. Kai kurie visa 
burna kalba, kad tapyba toje eilėje 
yra pirma baigianti numirti meno 
šaka. Bet aš taip nemanau. Man 
atrodo, kol gyvuos žmonija, bus ir 
tokio, ir tokio meno, tik manau, 
kad konceptualusis menas daug lai-
kinesnis.

Konceptualūs menai daugiau 
jaudina jaunus žmones. Kai ateina-
me į brandą, jie mums pasidaro ne 
tokie reikšmingi ir ne tokie svar-
būs. Užsienyje konceptualios idėjos 
labiau toleruojamos, žmonės priima 
natūraliai. Pas mus gal pagrindinė 
problema yra ne žiūrovai, vertinto-
jai, o kūrėjai. Kai kurie labai susi-
reikšmina, manydami, kad jie dide-
li menininkai, padaro kažkokį kūri-
nį, o tie, kurie žiūri, tegul mano, ką 
nori. Pristatydama savo parodas, aš 
visada pasakodavau žmonėms iš vi-
sos širdies tai, ką išgyvenau, jau-
čiau kurdama vieną ar kitą paveiks-
lą. Žmonėms tai labai patikdavo. Jūs 
dar ir kalbate, sakydavo, ne tik pie-
šiate, kiti nekalba. Bet kodėl? Jeigu 
pas žmones ateitų tas skulptorius 
su savo abstrakcijomis, atvertų sie-
lą, pasakytų, kokia emocija nutūpė 
į meno kūrinį... galbūt nelabai pa-
vyko, jeigu jūs neatpažįstate... Me-
nininkas turi kalbėtis su visuome-
ne. Jeigu nesugebi kalbėti, reikia 
bent bandyti bendrauti.

- Kai kurie ne tik palieka Tė-
vynę, bet dar pyksta, kad ne-
gali turėti dviejų pilietybių? 
Kaip daikto. Katro prireiks, tą 
pasirinks. Ar jūs galėtumėte 
palikti Tėvynę?

- Neįsivaizduoju ir nesuprantu 
tų, kurie atsisako pilietybės. Tai gal 
jie nebe lietuviai? Gal kažkas tikrai 
blogai tiems žmonėms? Mes kal-
bame savo kalba, pačia gražiausia. 
Turime savo laukus, savo gėles, 
savo erdvę, neprikimštą sausakim-
šą kaip kai kurie pasaulio didmies-
čiai. Kas gali būti gražiau. Sako, 
neišgyvenu. Netiesa, visada galima 
išgyventi, jeigu tik nori. Žmonės 
laukia, sako, pateikite. Ant lėkšte-
lės, tada pasiimsiu. Tu, žmogau, 
turėk idėjų, dek, kunkuliuok - ir 
tau visko užteks čia, gimtinėje. 
Emigracija man pati skaudžiausia 
tema. Guodžia tik tai, kad dauguma 
išvažiavusių išsaugo gimtinės ilge-
sį. Galbūt ilgesys juos parves? Aš 
niekada negalėčiau palikti Tėvy-
nės. Nė už jokius pinigus. Siūlyki-
te, kiek norite, nesutikčiau. Geriau 
gyvensiu kukliai, paprastai, bet 
niekada nepaliksiu Lietuvos.

Kalbėjosi Dalia BYČIENĖ

Valstybė bus turtinga, kai ją valdys kūrėjai
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 � Neįsivaizduoju ir nesuprantu 
tų, kurie atsisako pilietybės. 
Tai gal jie nebe lietuviai? 
Gal kažkas tikrai blogai?
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Visa filmuota  
medžiaga tinklalapyje

Apie tai prie ŽALGIRIO 
NACIO NALINIO PASIPRIEŠINI-
MO JUDĖJIMO apskritojo stalo 
diskutavo Seimo narys Povilas 
URBŠYS,  akademikas Romualdas 
GRIGAS ir filosofas Vytautas RU-
BAVIČIUS. Diskusiją vedė žalgi-
rietis Gediminas JAKAVONIS. 

G.JAKAVONIS: Kur paty-
čioms iš simbolių ribos? Ar 
apskritai jos yra? Visai nese-
niai buvo nubaustas dailinin-
kas, kuris vaizdavo Kristų 
džinsų reklamoje. Dabar rekla-
moje - mūsų didžiavyriai nie-
kinami.

P.URBŠYS: Kad ir kaip būtų, 
tą reklamą kūrė konkretūs žmonės. 
Ir tie žmonės - ne užsieniečiai, o 
Lietuvos Respublikos piliečiai. Be 
abejo, yra baigę aukštuosius moks-
lus, domėjęsi Lietuvos istorija. Jie 
patys sau  nustatė, kas jie yra to-
kie, su kuo siejama tapatybė, kas 
yra simboliai, kas yra vertybės.

Šiandien dėl vartojimo galima 
aukoti viską. Galima aukoti tau-
tines vertybes. Galima aukoti pa-
siaukojimo Tėvynei, patriotizmo 
sampratą. Būtent tos asmenybės 
- S.Darius ir S.Girėnas, V.Kudir-
ka - yra susijusios su tomis ver-
tybėmis, su tais simboliais.

Kiekvienas žmogus savo tapa-
tybę apibrėžia pagal jam svarbius 
dalykus. Iš to santykio apibrėžia-
mas jis kaip žmogus. Jeigu Tauta 
neturi simbolių, kuriuos ji vertina, 
dėl kurių ji pasiruošusi aukotis, 
tuomet ji tampa socialine grupe, 
kuri linkusi tik vartoti.

Reklamos tikslas yra skatinti 
vartojimą. Man atrodo, taip siekia-
ma išjuokti simbolius, išjuokti is-
torines asmenybes, kurios bran-
gios mūsų Lietuvos istorijai, ir per 
tai padidinti vartojimą. Jeigu mes 
kalbame apie „minkštąsias ga-
lias“, kurios dabar yra veikiamos 
iš Rusijos, tai savotiškai galima 
konstatuoti, kad šiuo metu mūsų 
švietimo sistema išugdė savus 
Lietuvos Respublikos piliečius, 
kurie dėl vartojimo gali griauti 
mūsų Tautos vertybių pagrindą. 

G.JAKAVONIS: Šviesaus 

atminimo Gintaras Beresnevi-
čius rašė, kad Tautos totemas 
reiškia labai daug. Nesvarbu, 
kokia tavo lytis, kokia sociali-
nė padėtis, kokia profesija, štai 
mes - lietuviai, mes turime sa-
vo ženklą, savo Tautą, savo 
did vyrius. 

R.GRIGAS: Ne per seniausiai 
man teko susipažinti su monogra-
fija „Elitų Europa“. Ją parašė prof. 
I.Matonytė ir V. Morkevičius. Jie 
dalyvavo Europos tyrimuose nuo 
2007 iki 2011 metų. 5-6 metus vy-
ko tyrimas 17-oje Europos šalių. 
Buvo bandyta susigaudyti, kaip 
vyksta integracinis procesas.

Tas tyrimas parodė labai blo-
gas tendencijas. Pasirodo, K.Ade-
naueris, R.Šumanas ir A.de Gas-
peris buvo sumąstę Europą kaip 
tautų buveinę, kur tautinė kultūra 
turi išsiskleisti. Bet naujų laikų 
Europa migravo į kosmopolitinę 
pusę.

Bent aš manau, kad ji bando 
imituoti Amerikos visuomenę, ku-
ri nėra tautinė, o yra bendra poli-
tinė visuomenė.

Šis tyrimas parodė, kad dabar 
bandoma kuo greičiau atsisakyti 
kolektyvinės tapatybės - pirmiau-
sia tautinės. Žinoma, čia vokiečiai, 
prancūzai, italai niekur nedings. 
Bet mes mažesni.

Akcentuojamas ne tautišku-
mas, o pilietiškumas. Ir visų pir-
ma europinis pilietiškumas. Mū-
sų euro aktyvistai labiausiai nu-
siteikę sekti tokia naująja Euro-
pos politika.

Neseniai vykę rinkimai paro-
dė, kad Briuselio politika yra rim-
tai taisytina. Jeigu to nebus, įsiga-
lės turgaus dvasia.

Tapatybė pirmiausia susijusi 
su praeities įvykiais, su praeities 
dvasinėmis vertybėmis. Simboliai 
yra tik tie elementai, kurie mums 
leidžia vienam kitą suprasti, ir at-
siranda dvasinis ryšys. Bet jeigu 
iš simbolių tyčiojamasi, natūralu, 
kad tuomet prekinę vertę įgyja ir 
žmonių tarpusavio santykiai. 

V.RUBAVIČIUS: Tai yra 
socia linis vyksmas, apimantis la-
bai daug dalykų. Ir mūsų nepri-

klausomybės istoriją, ir mūsų po-
litinio elito nuostatas, ir tų korpo-
racijų, kurias Lietuvos valstybė 
aptarnauja, požiūrį į valstybę ir 
Tautą. 

S.Darius ir S.Girėnas, visi 
mums reikšmingi istoriniai veikė-
jai yra tokios simbolinės figūros, 
kurios mūsų pasakojime įgauna 
telkiančiąją lietuvybės galią. Mes 
su jais išaugome, galima sakyti, 
kad iš jų išaugome. Ir mūsų prie-
dermė yra vienaip ar kitaip palai-
kyti jų gyvybingumą. Kitaip patys 
nustojame būti Tauta, nustojame 
lietuvybės gyvybingųjų syvų.

Kodėl taip sąmoningai ir ganė-
tinai agresyviai visokie nacionali-
niai simboliai yra niekinami, išjuo-
kiami? Iš jų atimamas simbolinis 
turinys ir jie vaizduojami kaip pa-
prasti, niekuo dėti, niekuo ne-
reikšmingi ženklai.

Tie, kurie tuos ženklus nieki-

na, puikiai suvokia labai didelę 
simbolių galią. Manau, ir Europos 
politikams, ir mūsų politinio elito 
daliai šiuo metu kaip tik atrodo, 
kad tie simboliai dar pernelyg sti-
priai veikia. Reikia dėti net rimtas 
pastangas, ypač atsižvelgiant į Eu-
ropos Parlamento rinkimus, euro-
pinius rezultatus. Reikia papildo-
mų pastangų, kad ta simbolika dar 
labiau menkėtų.

Kas čia dabar buvo padaryta su 
S.Dariumi ir S.Girėnu, su mūsų 
pinigais? Aišku, buvo pasityčiota 
iš nacionalinės valiutos. Per ją pa-
sityčiota ir iš labai reikšmingų 
simbolių. 

Kalbame, kad tą reklamą kūrė 
Lietuvos piliečiai. Bet jokie pilie-

čiai nebūtų sukūrę tokios rekla-
mos, jei nebūtų tokios reklamos 
poreikio. Tokios nesąmoningos 
nuostatos, kad tai yra gerai. 

G.JAKAVONIS: Elito skati-
nama.

V.RUBAVIČIUS: Juk tą re-
klamą ne jie patys paskui naudojo. 
Ne jie patys iškabino. Ir pinigus 
už tą reklamą jiems sumoka kiti. 
Sumoka užsakovai. Vadinasi, už-
sakovams tinkama reklama.

Įsivaizduokime, ar kokioje ara-
bų šalyje kas nors drįstų kurti to-
kią reklamą su religine simbolika? 
Iš principo neįmanoma. Drįstama 
tik tada, kai visuomenėje nebėra 
nuostatos, kad tai yra šventa ir 
kad iš tokių dalykų negalima juok-
tis. Kaip negalima juoktis iš tėvo 
ir motinos. O dabar ar nesijuokia-
ma iš tėvo ir motinos vaizdinių?

Mes nekuriame nacionalinės 

valstybės. Visas mūsų valstybin-
gumas ir su juo susiję klausimai 
yra žmonių valdymo klausimai. 
Valstybė suvokiama kaip žmonių 
valdymo ir finansinių srautų kon-
trolės mechanizmas.

Anksčiau buvo teigiama, koks 
čia pilietis, jei neperėjęs per Ga-
riūnus. 

Silpnėjant pačiam valstybingu-
mui, reikalingos sąmoningos pa-
stangos kitais būdais stiprinti 
valstybingumą. Politiniam elitui 
netgi naudinga dar labiau „išvals-
tybinti“ žmonių sąmonę. Nes „iš-
valstybinti“ žmonės daug labiau 
pavaldūs čia jau minėtiems varto-

jimo kultūros imperatyvams.
Kitas dalykas - patyčia. Čia bu-

vo ne šiaip sąmoningai pasijuokta. 
Čia buvo pasityčiota. Bet argi pa-
tyčių kultūra nevyrauja mūsų vi-
suomenėje? Nėra kitos, tai tenka 
vadinti patyčių kultūra. Ji yra nuo 
apačios, mokykloje. Pasižiūrėki-
me, kaip elgiasi mūsų aukščiausio 
politinio sluoksnio atstovai, kurie 
ir duoda toną toms patyčioms.

Kaip išsityčiojama iš žmonių, 
referendumo rengėjų, kuriems rū-
pi valstybė ir Lietuvos žemė. Ga-
lima ginčytis dėl formuluočių, bet 
nederėtų tyčiotis iš žmonių, iš jų 
pastangų. Iš pastangų išlaikyti šei-
mos, kaip vyro ir moters jungties, 
supratimą.  

G.JAKAVONIS: Užpernai  
Vilniuje buvo rodomas spekta-
klis, kuriame į Kristų buvo mė-
tomos išmatos, visi į tai žiūrė-
jo vos ne kaip į meną. Ar tai 
vienos Lietuvos problema? 
Kiek mes kalti ir kiek kalta 
Europa? 

P.URBŠYS: Kalbėdamas to-
mis temomis, gali atrodyti kaip 
euroskeptikas. O šiandien, būda-
mas euroskeptiku, tarsi tampi Ru-
sijos propagandos įrankiu. 

Tai, ką matome čia, Lietuvoje, 
yra bendros tendencijos to, kas 
vyksta pačioje Europoje. Mes ma-
tome tapatybės demontavimą: 
žmogaus, vyro ir moters, šeimos, 
Tautos, ir tai pateikiama kaip ci-
vilizacijos laimėjimas, kaip naujo-
viškumas. Tie, kurie gina tradici-
nes vertybes, pateikiami kaip at-
silikėliai, nesusipratėliai. 

Jeigu iškyla grėsmė kuriai 
nors valstybei, tai visų pirma ar 
prancūzas, ar vokietis, ar italas 
gins ne Europos Sąjungą. Jis gins 
konkrečią valstybę - Italiją, Pran-
cūziją, Vokietiją. Ir semsis stipry-
bės ne iš kur kitur, bet būtent iš 
Tautos savimonės, kuri yra tiesio-
giai susijusi su tautiniais simbo-
liais.

Mes demontuojamės patys 
kaip Tauta, nes savo rankomis su-
naikiname simbolius ir ignoruoja-
me savo istorinę patirtį. Kas jau 

kas, bet mes tikrai esame patyrę, 
kas yra sovietinė okupacija.

Tai, kad komunistinis režimas 
pripažintas nusikalstamu žmogiš-
kumui ir prilygintas nacių reži-
mams, yra faktas. Mes norime iš-
sireikalauti, kad Europa būtent 
taip įvertintų komunistinį režimą, 
o patys iš tikrųjų nesivadovauja-
me ta istorine patirtimi. 

Mes išlikome lietuviais, išsau-
gojome norą atkurti savo valstybę 
vien dėl to, kad branginome savo 
istoriją ir jos simbolius.

Dėl Trispalvės žmogus ilgiems 
metams galėjo patekti į tremtį ar-
ba kalėjimą. Tereikėjo žmogui iš-
drįsti užrašyti ant sienos: „Laisvė 
Lietuvai“, ir už tai jis buvo perse-
kiojamas.

Dabar, praėjus 24 metams nuo 
Nepriklausomybės atkūrimo, 
transformuojamas žmogaus san-
tykis su jo simboliais. Jam pasa-
koma, kad žemė yra prekė, jam 
pasakoma, kad pinigai (kurie iš ti-
krųjų buvo neatsiejami nepriklau-
somos valstybės simboliai) yra 
niekiniai.

Ką sukuria valstybė, kad žmo-
gus suprastų, dėl ko prasminga 
jam būti čia, Lietuvoje, dėl ko jam 
prasminga dalyvauti kuriant tą 
valstybę?

Žmogus įtikinamas, kad vals-
tybė yra ne jo reikalas, kad vals-
tybė yra tiktai išrinktųjų, valdžios 
reikalas. Pati Tautos gynimo sa-
vastis eliminuojama iš valstybės 
gyvenimo. Dominuoja arba val-
džios, arba verslo interesai, ir 
žmogus reikalingas tik tiek, kiek 
jis patenkina tuos interesus. 

G.JAKAVONIS: Kiek reika-
linga kaip rinka mūsų valstybė 
ir kiek mes kitoms valstybėms 
esame reikalingi kaip pigi dar-
bo jėga? Dabar švietimas pa-
darytas kaip paslauga, kaip 
kažkoks eilinis skalbimas ar 
valymas. Susimokėjai, ir pir-
myn. 

R.GRIGAS: Tai ir yra viena 
iš mūsų valstybės dramų arba bū-
simų dramų šaltinis. Žemė, kuri 
buvo nekilnojama ir dėl kurios by-
linėtasi ištisomis kartomis, dabar 
padaryta kilnojamu turtu. Taip ir 
švietimas paverstas viešųjų pas-
laugų forma.

Natūralu, jau pradinukas žino, 
kad mokytojas turi aptarnauti, kad 
jo pastangos yra mažiausios, o mo-
kytojo pastangos turi būti didžiau-
sios. Čia jau prasideda moralinis 
irimas.

Graikų istorikas Herodotas va-
dinamas istorijos tėvu. Maždaug 
400 m. pr. Kr. jis apibūdino mūsų 
protėvių gyventą kraštą kaip civi-

lizaciją, kuri buvo grindžiama dva-
sinės kultūros principais. Manau, 
kad jam, kaip graikui, gal buvo net 
ir pakyrėjusi graikų materializaci-
ja, prabanga.

Žinome ir Tacitą. Jis rašė apie 
vakarinius baltus kaip labai iškilią 
ir morališkai labai turiningą tautą, 
kuri nevertina brangenybių ir kai-
lių, kuri gali net savo priešui pa-
aukoti bet ką.

Po tūkstančių metų arkivysku-
pas A.Bremenietis rašė tą patį: 
kad prūsai, vakariniai lietuviai - 
žmoniškiausi žmonės. O iki ko 
mes dabar prisigyvenome?

Turime ir makrosimbolius - pi-
liakalnius. Turime tūkstančius pi-
liakalnių. Jie visiškai užmiršti, jie 
visi buvo užgesinti XIV a., įvedus 
krikščionybę. 

Absoliuti jų dauguma buvo 
praktikuojama kaip šventyklos 
po atviru dangumi. Kiekviena 
bendruomenė turėdavo savo 
šventyklą, atlikdavo apeigas, 
džiaugdavosi, vaišindavosi, ir 
mes šito iš viso negerbiame. Ne-
žinau, ką čia kaltinti, bet tarpu-
kariu, vadinamaisiais A.Smeto-
nos laikais, jie taip pat nesulaukė 
dėmesio.

Nesulaukė dėmesio ir kitas 
mūsų kultūros simbolis - sutarti-
nės, kurios atėjusios iš praeities, 
kurios iš tikrųjų jungia žmones 
dvasiniais saitais. Atliekant dainas 
reikėjo pereiti tam tikrą transą, 
improvizuoti, ir aš manau, kad pi-
liakalnių viršūnėse tai buvo atlie-
kama.

Visa šita istorija yra nunykusi, 
iš esmės nepraktikuojama, švieti-
mo sistema nesidomi. Jeigu turė-
tume fantazijos ar pabandytume 
atkurti tų piliakalnių metrikas, jų 
funkcionalumą ir vykusias apei-
gas, tai iš tikrųjų seniūnijose at-
sirastų judėjimų, atsirastų ir mo-
kyklose tam tikras dėmesys.

G.JAKAVONIS: Seimo na-
rys Paulius Saudargas buvo 
įregistravęs įstatymo pataisą, 
kad už tautinių simbolių išnie-
kinimą būtų keliama baudžia-
moji atsakomybė. Seime at-
mestas šitas įstatymas. Užsie-
nyje tyčiojamasi iš Gediminai-
čių stulpų, iš Vyčio kryžių, jie 
ten prilyginami svastikoms, 
žmonės apskritai nesupranta 
jų prasmės. Visi žino, kad svas-
tika negerai, kad tarybinė 
žvaigždė negerai, ir štai lenda-
ma prie tokių dalykų, kur yra 
mažų tautų simboliai. 

V.RUBAVIČIUS: Mano nuo-
mone, mes šiuo metu išgyvename 
dorovinio, dvasinio nuopuolio tra-
gediją. Ir Tautos nykimą, kurį aki-
vaizdžiai rodo socialinė atskirtis 
ir emigracija. Visi esame tokios 
dramos dalyviai, bet ta drama yra 
apkaišyta visokiais gražiais rekla-
miniais blizgučiais.

Kaip ta drama prasidėjo ir kaip 
mes į ją patekome? Viena iš prie-
žasčių yra ta, kad Tauta ir visuo-
menė, kuri pakilo laisvintis iš so-
vietinės okupacijos ir kurti savos 

nacionalinės valstybės, per kele-
rius metus buvo paversta politiš-
kai neįgalia darbo jėgos mase ir 
atiduota visiškai valdyti kapitalo 
rinkai.

Tai yra ir pažeminimas, ir ne-
susipratimas, ir nuoskauda, ir visi 
šitie dalykai yra savinaikos daly-
kai. Jei pasižiūrėtume, tai pagal 
savinaikos rodiklius esame vieni 
iš pirmųjų Europoje.

Politinio elito uždavinys šiame 
savinaikos veiksme šiaip yra labai 
aiškus: kuo labiau įtikti toms nu-
jaučiamoms bendraeuropinėms 
politinėms nuostatoms ir jas vir-
šyti. O jos reiškiasi įvairiose sri-
tyse: ardant šeimos instituciją, 
„išnacionalinant“, išvalstybinant 
valstybę, silpninant ir marginali-
zuojant tautinę jauseną, kuri su-
prantama kaip nacionalizmas. Mū-
sų politinis elitas eina netgi prie-
kyje.

Galiu šitai teigti lygindamas 
valstybinės raidos strategijas, 
„Lietuva 2030“, su Latvijos, Es-
tijos ir t.t. Šitais aspektais mes 
esame priekyje. 

Savo strategijoje mes visiškai 
nerodome jokio supratimo, kam 
reikalinga valstybė ir kas yra ta 
valstybė, koks valstybės ir Tautos 
santykis. Mes apeiname šitą klau-
simą, esame tiktai ekonomistai ir 
skaičiuojame atitiktį įvairiems 
globalizacijos arba ekonominiams 
rodikliams. Daugiau mums niekas 
nerūpi.

Jeigu yra tokia strategija, tai 
visuomenė, arba vadinamasis 
elektoratas, yra jau pavienių žmo-
nių, visiškai nedalyvaujančių vals-
tybės reikaluose, nes jie negali 
dalyvauti, yra politiškai neįgalūs. 
Jie gali dalyvauti tik rinkimuose 
(rinkti tai, kas yra pateikiama).

Visuomenė skaidosi, ji nebe-
turi jokių orientyrų, o kadangi dar 
yra nuostata ir paniekinti praeitį, 
paniekinti šaknis, iš kurių kylame, 
kaip visiškai nemodernias, tai da-
lis visuomenės, ypač jaunoji dalis, 
imasi niekinti, nes tai yra moder-
nu, tai yra „cool“.

Tu taip gali bendrauti europi-
nėje erdvėje su savo bendraam-
žiais, kuriems pasityčioti iš Lietu-
vos irgi gali būti madinga (iš savų 
ne taip jau tyčiosis, nes ten visi 
suvokia tam tikras vietines žaidi-
mo taisykles). Tai mes darome iš 
esmės savo noru.

Kai tik paaštrėja su Lenkija 
santykiai, mes tuoj pat atsisakome 
savo valstybingumo atributų. Mes 
esame linkę atidėti visas proble-

mas, kad tik su tomis problemo-
mis mums nereikėtų kalbėti apie 
lietuvybės stiprinimą, apie nacio-
nalinę jauseną, priminti skausmin-
gą istoriją.

Mes iš karto nusimetame visą 
istorinę patirtį, atidedame. Dėl 
kažkokios ateities mes atidedame 
viską ir laukiame malonės. Iš ko? 
Iš didžiųjų valstybių, iš Europos, 
iš Lenkijos, iš Rusijos, iš kitų?

Tai pražūtinga politika. ES po-
litinė nuostata yra paprasta: Rytų 
ir Centrinės Europos nacionaliz-
mai yra grėsmės. Tos šalys, kurios 
išsilaisvino iš sovietinės okupaci-
jos, išsilaisvino nacionalinės jau-

senos ir nacionalizmo pagrindu. 
Šitas jausmas yra suvokiamas kaip 
grėsmė.

Vadinasi, ta jausena turi būti 
marginalizuojama, vienaip ar ki-
taip ardoma. Bendroji politika yra 
tapatumo ardymo politika. Čia jau 
viskas priklauso nuo tautinės po-
litinio elito savimonės. Nėra tie-
sioginių direktyvų ardyti tą ar ki-
tą, tyčiotis iš simbolių ir t.t. Čia 
jau priklauso nuo politinio elito, 
nuo švietimo sistemos.

Šalys, kurios suvokia daugelį 
dalykų kaip tam tikras grėsmes, 
ieško atsvaros. Pvz., Estija ieško 
įvairių atsvarų ir suranda jas, vyk-
dydama tam tikrą švietimo politi-
ką, aiškiai orientuotą į nacionali-
nių pagrindų stiprinimą.

Didžiųjų šalių - Vokietijos, 
Prancūzijos - tapatumai išliks. La-
biausiai maišysis mažosios šalys, 
kurioms kuriamos ir kuo bloges-
nės pragyvenimo sąlygos. 

Vietiniai elitai, iš esmės iš-
naudodami, engdami savąsias 
tautas, sėkmingai vykdo tą užda-
vinį. Toks jau vietinių koloniza-
torių įprotis: išorinę kolonizaci-
nę sistemą perėmė vietinis poli-
tinis elitas.

Kokias girdime kalbas? Apie 
darbo jėgos atsivežimą. Tai pa-
grindinė ir ekonomikos, ir mūsų 
valstybės kūrimo kalba. 

G.JAKAVONIS: S.Darius ir 
S.Girėnas skrisdami rašė tes-
tamentą: atskrisime į Lietuvą, 
ir savo skrydį aukojame tau, 
mūsų jauna Tėvyne. Televizijos 
laidoje „Emigrantai“ iš ekrano 
šneka: mes grįšime į Lietuvą, 
kai jūs ten susitvarkysite. Tai 
ką daryti?

P.URBŠYS: Visų pirma rei-
kia nepaliaujamai apie tai kalbė-
ti, patiems jausti to kalbėjimo 
prasmę. Ir patiems neprarasti 
tam tikro aštrumo ir adekvataus 
reagavimo. 

Bijau, kad po 10 metų tokie 
plakatai gali būti norma ir neatsi-
ras laikraščiuose, viešojoje erdvė-
je žmonių, kurie apie tai kalbėtų, 
nes nebebus to poreikis ir galų ga-
le tai nebebus problema.

Jeigu mylime Lietuvą tik tiek, 
kiek ji yra naudinga mums, tai ta-
da šitoks santykis ir atsiranda. 
Mes savo santykį su ateitimi tie-
siogiai siejame su savo santykiu, 
su praeitimi. Nėra kitokio santy-
kio, žmogus būtent per tą santykį 
ir nulemia savo ateitį.

Žmogus sako: jūs man pa-
ruoškite galimybę sugrįžti, išsi-
gydykite nuo visų ligų, tada aš 
sugrįšiu į sveiką aplinką. Tai ly-
giai tas pats kalbėti, kaip apie 
motiną. Motina yra gera, kol ji 
jauna. Kai ji pradeda sirgti, tada 
reikia ją palikti, išvežti į mišką 
ar galų gale, palikus vieną numir-
ti, išvažiuoti.

Toks santykis turi būti ir su 
Tėvyne, kurioje gimei. Jei joje blo-
gai, yra didesnis rūpestis, kuo aš 
galiu jai padėti. Kita vertus, nega-
lima vienareikšmiškai kaltinti tų 
žmonių, kurie išvažiavo.

Kas pas mus yra nacionalinė 
kultūra? Ar mes patys suvokia-

me, kas tai yra? Drįsčiau dabar 
būti toks nepopuliarus, bet dabar 
išgarsinti spektakliai pateikiami 
kaip nacionalinės dramaturgijos 
tam tik ri etalonai. Pvz., „Mis-
tras“, „Madagaskaras“.

Pažiūrėkite, kaip ten atrodo 
lietuviai. „Mistre“ tai tiesiog ty-
čiojamasi iš lietuvių, ir tai patei-
kiama kaip aukščiausia nacionali-
nės kultūros išraiška. 

„Madagaskaro“ spektaklis 
prieš kelerius metus dalyvavo 
Lenkijos teatro festivalyje ir po 
šito spektaklio vyko aptarimas. 
Lenkai pripažino, kad jie neišdrįs-
tų taip tyčiotis iš savo istorinių 
personažų, kaip tai daroma „Ma-
dagaskare“.

Siūlau kam nors dabar pasižiū-
rėti į Rasų kapines, kas darosi prie 
J.Pilsudskio kapo. Ten gėlės ne-
nuvysta ir ten pamatysime Lenki-
jos vėliavą. Ir pasižiūrėkime sava-
norių kapus, kaip jie atrodo. Tai ir 
parodo, koks mūsų santykis su is-
torija.

Jei nacionalinė kultūra bus tik 
antraeilis ar trečiaeilis dalykas, 
mes, kaip tos dramos dalyviai, ga-
lime tapti tam tikrais Europos 
mankurtais. Mes niekinsime ne 

tiktai save ir savo praeitį, bet ir 
tas bendražmogiškas vertybes, 
dėl kurių iš viso gimėme žmonė-
mis. 

V.RUBAVIČIUS: Matau, kad 
yra žmonių, kurie dar veikia, ku-
riems Lietuva brangi, kurie su-
vokia europinės politikos ten-
dencijas ir ieško būdų, kaip ras-
ti atsaką į tuos kylančius iššū-
kius.

Europos Konstitucija yra lo-
giškai labai paprasta: valstybės 
yra „išvalstybinamos“ ir pačios 
„išsivalstybina“ dviem lygmeni-
mis. Dalis valstybės galių yra per-
keliama bendrai sąjungai, tai yra 
neišvengiama, yra tokia sutartis, 
mes esame ES nariai. Dalis vals-
tybės galių nuleidžiama į savival-
dos, regioninį lygmenį ir t.t. - vėl-
gi išsiskaido.

Valstybė, kaip darinys, ir 
konstituciškai, ir pagal savo vals-
tybinę galią tarsi menkėja. Pir-
minis politinio elito ir visuome-
nės uždavinys yra šitai suvokti 
kaip tam tikrą iššūkį ir ieškoti 
kultūrinių, visuomeninių atsakų 
valstybingumo jausenai, naciona-
liniam tapatumui tvirtinti. Reikia 
sąmoningų pastangų, kad kom-
pensuotume šitą sąmoningumo 
silpnėjimą.

Jeigu mes atsiduodame tai 
galiai, tai tampame tik valdoma 
teritorija. Nebe valstybe. Politi-
niam elitui bus palikta teisė tą 
teritoriją valdyti, vienaip ar ki-
taip aptarnauti tuos bankus, ku-
rie jau yra čia įsitvirtinę, ir dar-
bo jėgos rinka. Kito turinio mū-
sų valstybė artimiausioje ateity-
je neturės.

Parengė Janina PELECKIENĖ

Ar yra riba, kurios 
nedrįstume peržengti?

Neseniai Vilniaus 
gatvėse pasirodė 
plakatų, reklamuojančių 
piniginius pavedimus, 
ir juose tyčiojamasi 
iš mūsų nacionalinės 
valiutos. Viename 
pavaizduoti Steponas 
Darius ir Stasys 
Girėnas, vaikštantys po 
Amsterdamą, lytinių 
mažumų kvartalą. 
Kitame - „Tautiškos 
giesmės“ autorius 
Vincas Kudirka, nosį 
pirštu krapštantis 
britų karaliaus rūmų 
apsaugininkui. 
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Šių metų rudenį, spalio 21-ąją, 
sueis 125 metai, kai gimė Jonas 
Murka (1889-1945) - mūsų 
pedagogikos novatorius, 
intelektualas, kuklus ir kilnus 
žmogus, pirmojo metodikos 
vadovėlio Lietuvoje ir 
pirmosios Lietuvoje strateginės 
programinės visaapimančios 
sistemos - šešių privalomų 
mokyklos skyrių ir tam skirtų 
vadovėlių - autorius. Pirmojo 
civilinio teikimo 1928 m. 
Gedimino IV laipsnio ordino 
kavalierius, visas savo jėgas 
ir gyvenimą paaukojęs 
Švietimo idealams įtvirtinti.

Pats vadovėlių autorius tikėjo-
si pakreipti Lietuvos mokyklą ne 
tik į mokslo, bet ir į meno kelią. 
Buvo didelės erudicijos pedagogas 
teoretikas ir praktikas, mokėjo 
per dešimt kalbų (latvių, gudų, 
lenkų, ukrainiečių, rusų, vokiečių, 
prancūzų, senovės graikų, lotynų 
ir kt.) Jis svajojo, kad lietuvių tau-
ta įveiks savo atsilikimą švietimo 
srityje ir susilygins su labiausiai 
išsivysčiusiomis Vakarų Europos 
valstybėmis.

Praėjus šešiasdešimt devyne-
riems metams po J.Murkos mir-
ties, pasikeitė trys ar keturios pe-
dagogų kartos, todėl nenuostabu, 
kad šiandien beveik niekas nieko 
apie jį nežino... Ruošiantis rašyti 
šia tema, suintrigavo vienas prof.
Juozo Kašio teiginys (1989): (...) 
Tik gerokai vėliau, kai M.Mažvydo 
bibliotekoje surinktą archyvinę 
medžiagą apie Joną Murką ėmiau 
tvarkyti, prisiminiau stereokopijų 
skyriaus darbuotojos mestą repli-
ką: „Nejaugi pedagogikos moksli-
ninkai nieko išliekamo nebesuku-
ria? Skaitytojai prašo ir prašo at-
šviesti prieškariniais metais 
spausdintus darbus, o šiais laikais 
parašytų knygų beveik nepagei-
dauja.“(...)

Mokslininko pedagoginis pali-
kimas tikrai didelis, tačiau sovieti-
nės okupacijos laikais buvo pasie-
kiamas tik pavieniams lituanis-
tams, pedagogikos specialistams, 
kurie ne visuomet po jo citatomis 
ar pasinaudoję J.Murkos sukaupta 
medžiaga parašydavo autoriaus pa-
vardę ir atskleisdavo tikrąjį savo 
žinių šaltinį. Dažniausiai rašantieji 
mokslinius darbus, išvardiję atski-

ras anų laikų pavardes, toliau para-
šydavo - ir kt. Gyvieji likdavo są-
raše, o mirę pavirsdavo į „ir kt.“

J.Murka buvo talentingas, va-
lingas, žinantis savo kelią ir titaniš-
kai darbštus, nugyveno trumpą, 
bet itin produktyvų gyvenimą. Per 
vienuolika metų, kol sirgo ne taip 
sunkiai, J.Murka parašė ir išleido 
devyniolikos pavadinimų, 58 laidų 
vadovėlius. Jis garsėjo ne tik kaip 
vadovėlių, bet ir pedagoginių 

straipsnių spaudoje bei kitų leidi-
nių autorius. Straipsniuose kėlė 
fundamentalias mokymo krypčių, 
turinio ir metodų problemas. Dide-
lis (apie 4000 p., iki šiol nepubli-
kuotas) J.Murkos veikalas - 8 dalių 
pedagogikos istorijos chrestomati-
ja „Didieji mūsų švietimo ir auklė-
jimo periodai (1385-1919)“. Šiam 
veikalui medžiagą autorius rinko 
visą gyvenimą, o parašė jau sunkiai 
sirgdamas. Chrestomatijoje moks-
lininkas susistemina ir įvertina 
Lietuvos pedagoginės minties is-
torijos pagrindus, davusius pradžią 
pedagoginei minčiai tautinės mo-
kyklos suformavimui.

Dar viena sritis, kurioje ryškiai 
suskambo J.Murkos balsas, tai 
straipsniai (su žemėlapiais) - „Ry-
tų Lietuvos ir valstybės klausi-
mais“ bei studijos apie Rytų Lie-
tuvos etnografines ribas ir „Lietu-

viai Vilniaus krašte“ (1941-1943).
Teisingai ir gražiai 1989 metais 

jį pristatė prof. J.Kašys: (...) J.Murka 
per neilgą savo gyvenimą suspėjo 
aprūpinti elementoriais ir skaitymo 
knygomis visus tuometinius Lietu-
vos klumpėtus pradinukus. Negali-
me pamiršti, kad vos ne pusę savo 
knygų jis parašė suvaržytas griežto 
režimo, dažniau gulėdamas lovoje. 
Apie jo begalinį darbštumą sklido 
legendos... (...) Nebereikia įrodinė-

ti šiandien, kad J.Murka - tai vers-
mė, iš kurios semiamės jėgų išsi-
laikyti ir apsiginti nuo imperinės 
kalbos invazijos. Neilgas J.Murkos 
gyvenimas dar ilgai bus priekaištas 
mūsų kartai, praradusiai save. Aš 
pasakyčiau - apgautai kartai. (Šiau-
lių naujienos. 1989 spalio 24)

„Nuostabą kelia ne tik šio sun-
kiai sergančio žmogaus dvasios jė-
ga, produktyvumas rengiant moky-
mo programas, vadovėlius, vaizdi-
nes priemones, metodinius ir peda-
goginius leidinius, bet ir jo intelek-
to galia įžvelgti galutinius švietimo 
pamatus. Jis - puikus mokytojas, 
dėstytojas, metodininkas, vaizdžių 
tekstų autorius. Tekstuose išryškė-
ja Jono Murkos pedagogikos moks-
lininko, švietimo filosofo talentas. 
Remdamasis istorine ir teorine mo-
kyklų ir ugdymo mokslo patirtimi, 
jis pagrįstai kalba švietimo esmės, 

savybių, ugdymo turinio pamatų ir 
formų, mokytojų asmenybės sklai-
dos, švietimo organizavimo klausi-
mais. Čia girdime jį prabylantį lite-
ratūros ir poezijos kritikos balsu, 
poligloto ugdymo žinovo lūpomis, 
švietimo vadybininko rimtumu.(...) 
Sovietinės okupacijos metais Jonas 
Murka ilgą laiką buvo išbrauktas iš 
minėtinų asmenų sąrašo, - rašė 
knygos apie J.Murką pratarmėje 
(1989) prof.Leonas Jovaiša.

Gydydamasis (1928-1936) 
Prancūzijoje (Aubiure) ir Šveicari-
joje (Davose), Jonas Murka inten-
syviai studijavo Vakarų pažangiau-
sią pedagoginę literatūrą, klausėsi 
paskaitų Ciuricho universitete, 
ypač gilinosi į psichologijos bei pe-
dagogikos problemas.

J.Murka sirgo ilgai, o gyveno 
trumpai. Žmonių atmintis taip pat 
trumpa. Mokslininkai aiškina, kad 
mes pajėgūs atsiminti ir mylėti ne 
daugiau kaip tris kartas, gyvenu-
sias prieš mus... Tad nenuostabu, 
kad gyvieji dažnai sureikšmina esa-
mus ar tariamus savo nuopelnus, 
o pasisavinę svetimas mintis ir net 
autorystę, patys ja įtiki. Toks liki-
mas dažnai ištinka mokslininkus ir 
menininkus - jų darbai nutylimi, 
vardai pamirštami... Matyt, taip nu-
tiks ir su mano mamos, nusipelniu-
sios mokytojos L.Murkaitės-Bulo-

tienės (1921-2000) sukurta ir auk-
so medaliu įvertinta (1979) vaikų 
kūrybinio estetinio lavinimo meto-
dika, kurią prieš mirtį, jai jau nesi-
keliant iš patalo ir smarkiai dvejo-
jant, ar leisti išsinešti, kažkas iš 
pažįstamų mokytojų metodininkų 
rato „pasiskolino“ ir, praėjus ketu-
riolikai metų po mamos mirties, 
vis dar negrąžina šeimai...

Kodėl pirmoji Nepriklausomy-
bė taip uždegė Tautą mokslui, dar-
bui, laisvos Tėvynės kūrimui, o ka-
ro pabėgėliai ir tremtiniai garsino 
savo Tautą išskirtiniu sąžiningumu 
ir darbštumu?.. Nuo anų laikų iš-
augo, subrendo ir paseno net kelios 
kartos, į pirmą vietą keliančios ma-
lonumus, bet ne pareigą. Tiesa pa-
prasta: neatlikai pareigos Tėvynei - 
nieko negali iš jos ir reikalauti... 
Tai ne tik sovietmečio formaliosios 
mokyklos ugdymo pasekmė, bet ir 
šių laikų nepriklausomos Lietuvos 
mokyklos nesibaigiančios refor-
mos rezultatas. Dabartinė laisvoje 
Lietuvoje užauginta karta - neišsi-
lavinusi, be darbo įgūdžių, be atsa-
komybės, be pilietiškumo ir, matyt, 
todėl - be Tėvynės... Tai ir yra tas 
rezultatas, apie kurio grėsmę įspė-
jo J.Murka prieš aštuoniasdešimt 
septynerius ar visą šimtą metų. 
Taip, ne visi tokie, yra išimčių - 
puikių jaunųjų mokslininkų, medi-
kų, humanitarų, menininkų ar ūki-
ninkų... Tačiau žinome, kad „išim-
tys tik patvirtina taisyklę“...

Nesusipratę ar menkai teži-
nantys praeities kultūros ištakas 
tuščiai siūlo vis naujus „moder-
nius“ visuomenės ugdymo būdus. 
Nuoširdžiausiai ir, matyt, todėl ati-
džiausiai J.Murkos darbus studija-
vęs prof.J.Kašys 1989 m. rašė: „...
Ar ne mano ir kitų kolegų brokas, 
jei Pedagoginio instituto studen-
tams asmenybės psichinių galių 
lavinimo klausimai, o ypač prakti-
nis šios problemos sprendimas - 
vos ne terra incognita (nežinoma 
žemė)? Tai vienas iš tautinės mo-
kyklos koncepcijos realizavimo 
sąstingio priežasčių. Manyčiau: 
taip tęstis negali. Mes žūsime, ir 
mokykla bus didžiausia šios trage-
dijos kaltininkė. Juolab kad mes 
turime puikų lavinamojo mokymo 
šauklį - J.Murką, nuosek lų H.Pes-
talocio idėjų vietininką Lietuvoje“.

Giedrė BULOtAItĖ

Talentingas pedagogas Jonas Murka

 �Jonas Murka su šeima (1927 m.)
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be didelės skubos: kai kurie 
kultūros įvykiai, patraukę dėmesį šią 
savaitę, nusikels ir į kitą. Žinoma, 
šiomis dienomis Antano Miškinio 
premija pažymėtą Gintaro bleizgio 
knygą „Sodas“ teks susirasti patiems, 
o klasiko Antano Gudaičio tapybos 
konkursą laimėjusios dailininkės 
rūtos eidukaitytės spalvomis sosti-
nės Pylimo galerijoje gėrėsimės visą 
mėnesį.

Koja už kojos galima susipa-
žinti ir su tekstilės menu - sostinės 
galerijoje „Arka“ atidaryta bienalė 
„Tekstilė X“, dėl intrigos prie jos pri-
jungta ir kilnojamoji Japonijos teks-
tilės miniatiūrų paroda. Minint oršos 
mūšio 500-ųjų metinių jubiliejų, ra-
dvilų rūmuose jau veikia šiuolaikinio 

ukrainos dailininko Andrijaus cho-
lomeniuko, jau kelis dešimtmečius 
tapančio batalinius kūrinius, paroda, 
primenanti šlovingus lDK istorijos 
epizodus.

Gaila, kad rašytojų klube Vil-
niuje sutikus knygą „romas orantas“ 
ten išeksponuotą šviesaus atminimo 
dailininko iliustracijų parodą pama-
tysi tik vykstančių renginių metu, - jis 
vienas talentingiausių knygos „dar-
bininkų“. iš galimų įdomesnių potyrių 
prašosi neapeinamos ir šv.Jono ga-
tvės galerijoje pirmadienį atsiversian-
čios skulptorių Sigitos Dackevičiūtės 
ir dailininkų dinastijos tęsėjo Gedi-
mino Piekuro (jo tėvai - igoris Pieku-
ras ir Marija Teresė rožanskaitė) kū-
rybinės ataskaitos.

Dar viena garsi dailininko 
pavardė skamba kitame kontekste 
- vakar Kinematografininkų sąjunga 
surengė vieno žymiausių lietuvių 
kino dailininkų, klasika tapusių vai-
dybinių filmų vaizdo kūrėjo Algirdo 
Ničiaus 85 metų sukakčiai skirtą kū-
rybos vakarą. Priminsiu - jis kūrė su 
garsiausiais mūsų režisieriais: Vytau-
tu Žalakevičiumi, Arūnu Žeb riūnu, 
Almantu Grikevičiumi, raimondu 
Vabalu, Algimantu Puipa ir kitais.

Nuo praėjusio penktadienio 
Mokslų akademijos Vrublevskių bib-
liotekoje eksponuojama poligrafijos 
šedevro, vienintelės lenkijoje esan-
čios „Gutenbergo 42 eilučių biblijos“ 
faksimilė (originalas saugomas Pel-
plino vyskupijos muziejuje). Tai yra 

ryškiausias spaudos išradėjo, vokie-
čių spaustuvininko J.Gutenbergo 
leidinys, išspausdintas 1452-1455 m. 
biblija buvo renkama dviejų skilčių 
puslapiais po 42 eilutes, spėjama, 
išspausdinta 180 egzempliorių tira-
žu. šiandien pasaulyje yra išlikę tik 
48 šio unikalaus leidinio egzemplio-
riai, kai kurių iš jų - tik fragmentai.

Vakar Nacionalinėje filhar-
monijoje J.S.bacho instrumentinius 
opusus atliko Kembridžo universi-
tete (Didžioji britanija) reziduojantis 
baroko orkestras „Academy of Anci-
ent Music“, o antradienį čia anšlago 
tikisi rečitalį rengiantis charizmatiš-
kasis pianistas lukas Geniušas. Vis 
dėlto prasminiu krūviu visus kon-
certus nurungia Valstybinis simfo-

ninis orkestras, diriguojamas Ginta-
ro rinkevičiaus, - rytoj, Gedulo ir 
vilties dieną, Vilniaus Paveikslų ga-
lerijos kieme jis atliks vieną gražiau-
sių gedulingų kūrinių - V.A.Mocarto 
„requiem“.

Sekmadienį Aukštaitija atsi-
sveikina su Muziejų keliu. biržų kraš-
to muziejuje „Sėla“ vyks paskutinis 
šio regiono renginys: biržų tvirtovės 
arsenale atidaroma nauja ekspozi-
cija, skirta XVii a. karų su švedais 
laikotarpiui, visą sekmadienį ją bus 
galima lankyti nemokamai. Taigi, 
nors niekas neliepia lėkti kaip akis 
išdegus, vis dėlto ką esi sumanęs 
daryti, daryk šiandien.

Danutė ŠEPEtYtĖ

„Respublikos“ kultūros savaitė: ką verta pamatyti?


