
 

Muziejaus vaidmuo šiuolaikinėje mokykloje – Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų 

gimnazijos patirtis nagrinėjant Antrojo pasaulinio karo ir pokario literatūrą 

 

Kiek paveiki Antrojo pasaulinio karo ir pokario literatūra dabarties besimokančiajam? 

 

XX a. vidurys paženklintas tragiškų įvykių, keitusių istorijos tėkmę, laužiusių ne tik pavienių 

žmonių, bet ištisų tautų likimus. Žydų persekiojimai ir žudynės, sovietų teroras, sunkiai suvokiami 

jokio teismo nenuteistų žmonių trėmimai, pokario pasipriešinimas okupantams – Lietuva pateko į 

visų šių katastrofų sūkurį. Kalbėti apie to meto kultūrą ir literatūrą sudėtinga – paliečiamos itin 

skausmingos temos, tačiau ar jos iki galo suprantamos persisotinusiam XXI a. žmogui? Ypač 

suaugusiam besimokančiajam, greičiausiai jau susiformavusiam tam tikrą požiūrį į šalyje ir pasaulyje 

vykstančius procesus ir vertinančiam juos daug kritiškiau nei vertintų vaikas. Todėl nagrinėjant P. 

Levio ir B. Sruogos memuarus, tremtinių ir partizanų kūrybą, skaitant I. Mero knygas, norėjosi 

pasirinkti tam tikrą visus šiuos tekstus vienijančią temą, leidžiančią ne tik juos geriau suprasti, bet ir 

pajusti to meto įvykių kontekstą. Tokią temą pasirinkti padėjo Vilniaus miesto muziejų siūlomos 

edukacinės veiklos bei kilnojamosios parodos. 

 

Muziejus – senų daiktų kapinės ar moderni edukacinė erdvė? 

 

Muziejai, kadaise panašesni į tylias senų daiktų kapines, pamažu pavirto moderniomis 

įstaigomis, žingeidžiam, visą gyvenimą besimokančiam lankytojui galinčiomis pasiūlyti  

šiuolaikiškas edukacines erdves bei naujoviškas mokymosi formas. Muziejų darbuotojai mokykloms 

siūlo ne tik jų parengtas įvairias veiklas, bet ir virtualias bei kilnojamąsias parodas, suteikiančias 

galimybę pamokas organizuoti kitaip, net ir neišeinant iš mokymo įstaigos. Išsinagrinėjus Vilniaus 

muziejų pasiūlymus, buvo nuspręsta katastrofų literatūrą nagrinėti akcentuojant kūrybos galią. Šią 

temą atskleisti padėjo Valstybinis Vilniaus Gaono žydų bei Genocido aukų muziejus. Tradicines, 

klasėje vykusias literatūros pamokas keitė pamokos muziejuose, tiesiog mokykloje atsirado galimybė 

„išvykti“ į parodas, tokiu būdu greitai ir efektyviai siejant įgytas žinias, o svarbiausia – paveikti 

besimokančiuosius emociškai, leisti pajusti vos prieš keliasdešimt metų vykusią, bet kartu jau tokią 

tolimą tragediją. 

 

 Kūrybos galia mirties akivaizdoje 

 

 Pamokų ciklas pradėtas Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus parengta paroda 

"Vilniaus geto afišos". Tai unikali 17 afišų kolekcija, atspindinti žmogaus norą gyventi net ir 

nežmoniškomis sąlygomis. Iš pirmo žvilgsnio neišvaizdūs stendai vis dėlto leidžia atskleisti svarbias 



 

to meto gyvenimo detales: ranka pieštos, dažniausiai nespalvotos afišos liudija skurdžią 

geto gyventojų kasdienybę, bet kartu ir neįtikėtinai turtingą kultūrinį gyvenimą. Afišų įrašai pasakoja 

apie muzikos koncertus, teatro spektaklius, sporto šventes, loterijas, dailės parodas ir kt. Kiekvieno 

stendo apačioje – istorinis kontekstas – informacija apie žydų žudynes... Taigi geto gyventojai, 

nepaisydami nežinios dėl rytojaus, užgriuvusių nepriteklių – ligų, bado, vargo – rinkosi ne mirtį, o 

gyvenimą ir kūrybą. Ši kūrybinė galia – įvairialypė kultūrinė veikla – tapo pasipriešinimu 

pažeminimui ir nuasmeninimui, leido išsaugoti orumą, nevirsti žvėrimi.  

 

Vilnius – nebylusis metraštininkas 

 

 Aptarus parodą „Vilniaus geto afišos“, atrodė prasminga Antrojo pasaulinio karo lietuvių 

literatūros kontekstą panagrinėti netradicinėje erdvėje – besimokantieji apsilankė Valstybiniame 

Vilniaus Gaono žydų muziejaus Holokausto ekspozicijoje. Pažintį su ekspozicija pradėję edukaciniu 

užsiėmimu „Fanios Jochelės istorija“, besimokantieji atvertė vieną savo gimtojo miesto istorijos 

puslapį. Buvo ieškoma atsakymų į klausimus, kur buvo įkurtas Vilniaus getas, kokiomis sąlygomis 

gyveno geto gyventojai, koks likimas jų laukė. Istorija įtaigiai asmeniška – pasakojama apie vienos 

šeimos likimą, apie Holokaustą išgyvenusią tos šeimos narę – Vilniaus miesto gyventoją Fanią. 

Klausantis muziejaus edukatorės, atsiskleidžia kitas, ne visų pažintas Vilnius – gatvės, kuriomis 

kasdien vaikštome, namai, kuriuos kasdien praeiname, iš pirmo žvilgsnio niekuo neypatingi, vis dar 

mena tragiškas Vilniaus gyventojų žydų istorijas: "Vilniaus Gaono žydų muziejaus paroda leidžia 

persikelti į tą laikmetį ir sužinoti dar negirdėtų iki tol dalykų“ – savo rašinyje vėliau rašė pamokos-

ekskursijos dalyvė Eglė. 

 Toks išėjimas iš mokyklos palieka įspūdį – pasirodo, kad visai šalia, tose pačiose gatvėse, 

kuriose vaikštai tu, vyko tragedija. Tragedija, kurios atgarsiai, beje, sklinda iki dabartinių laikų. 

Grįžtant į mokyklą, kažkas prisiminė visai neseniai populiariame žinių portale skaitytą straipsnį apie 

prarastą žydų turtą. Viena straipsnio komentatorių pasidalijo istorija apie savo vaikystės namų 

pamatyti atvykusią išgyvenusią moterį. Pasibeldusi į buto, kuriame gyveno prieš karą, duris, 

keliauninkė buvo įleista į vidų ir apstulbo pamačiusi visiškai nepasikeitusius namus – net baldai buvo 

išlikę tie patys. Dabartinis buto savininkas, suvokęs, kas jį aplankė, viešnią pasistengė iš namų 

išprašyti. Išklausius pasakojimą, kilo diskusija, kaip reikėjo elgtis tokioje situacijoje. Lengvų 

atsakymų į tokius skausmingus klausimus turbūt nėra, bet nekelti jų irgi negalima. 

 

Kilnojamųjų parodų įtaiga 

 

Toliau nagrinėjant Antrojo pasaulinio karo ir pokario literatūrą, buvo pasinaudota Genocido 

aukų muziejaus parengta medžiaga: buvo pristatyta paroda „Ir jie mokėjo džiaugtis“. Šia paroda buvo 



 

pradėtas lietuvių kalbos pamokų ciklas apie partizanų kūrybą – dažnai persunktą ilgesio, 

mirties nuojautos. Vis dėlto miško brolių gyvenime buvo ir linksmų bei nuotaikingų akimirkų: 

dauguma pogrindžio armijos kovotojų buvo jauni, 18–30 metų žmonės, ir trumpomis atokvėpio 

minutėmis jiems buvo nesvetimi pokštai ir išdaigos. Parodoje nėra rikiuočių, žygių, netekčių vaizdų 

– jei ne ginklai ir ne uniformos, net nebūtų galima pagalvoti, kokiu sudėtingu ir pavojų kupinu metu 

darytos nuotraukos. Net mirties nuojautos šešėlyje žmogus trokšta gyventi – mylėti, džiaugtis, juoktis. 

Taip gimsta ir partizanų kūryba – įvairių profesijų atstovai, atskirti nuo namų, artimųjų, ima į rankas 

plunksną ir atveria savo širdį. Galbūt tamsiame ir troškiame bunkeryje, persekiojami, nevalgę, 

nežinantys, kas jų laukia rytoj, tačiau vis dar gyvi žmonės, išliksiantys savo kūriniuose. 

Visiškai kitokį įspūdį paliko naujausia Genocido aukų muziejaus paroda „Kad nepasikartotų, 

kad niekada nepasikartotų...“ Ši 2016 m. parengta paroda skirta pirmiesiems trėmimams iš Lietuvos 

atminti. Nuotraukose, daugumos kurių autorius Vilius Kairys, vaizdai iš lietuvių tremtinių kapų Tit 

Aruose. Niūrus pilkas kraštovaizdis, išblaškytos karstų lentos užgniaužia kvapą ir vis dėlto vargu ar 

gali perteikti visą tą siaubą, kurį teko patirti lietuviams, ištremtiems prie Lenos upės žiočių. Paroda – 

tai būdas priartėti prie D. Grinkevičiūtės atsiminimų „Lietuviai prie Laptevų jūros“, kuriuos IV klasės 

gimnazistai skaitė per literatūros pamokas. Tikslus ir beaistris D. Grinkevičiūtės žodis kartais veikia 

stipriau nei ryškiausi vaizdai, tai beprasmių Sibiro tremtinių kančių ir mirčių įamžinimas. Visą 

gyvenimą persekiota D. Grinkevičiūtė nebesulaukė nepriklausomos Lietuvos atgimimo, tačiau išliko 

jos kūryba, neleidžianti pamiršti apie totalitarinio režimo nusikaltimus žmoniškumui. 

 

„Ieškojom šviesos tamsos karalystėje“ 

 

Baigiant pamokų ciklą, norėjosi akcentuoti ne tamsą, pykti, žiaurumą, baimę, bet būtent tai, 

kas padėjo žmogui išlikti žmogumi net ir baisiausiomis akimirkomis. Tam puikiai tiko Genocido aukų 

muziejaus parengta edukacinė programa „Ieškojom šviesos tamsos karalystėje“. Užsiėmimo metu 

pasakojama, kaip lietuviai tremtiniai ir kaliniai stengėsi neprarasti krikščionių tikėjimo, tautinės 

tapatybės, noro mokytis, burdavosi į meno ansamblius, kurdavo poezijos ir prozos leidinius. Net ir 

sunkus fizinis darbas, nuovargis neįstengė nustelbti žmonių tikėjimo meno ir kūrybos galia. Pasitelkęs 

savo gebėjimą kurti, žmogus sugeba priešintis; kūrybos galia leidžia neprarasti vilties, išlaikyti 

žmogiškąjį orumą. 

 

Pamoka ar pramoga? 

 

Ar paveikios tokios pamokos? Neabejotinai. Išėjimas iš įprastos erdvės, pasivaikščiojimas 

miesto gatvėmis, žvilgsnis į muziejuje saugomus dokumentus – visa tai ta pati istorija, kuri galėjo 

būti papasakota ir klasėje, tačiau įprastos rutinos pakeitimas leidžia pasakojimą išgirsti kitaip, tarsi iš 



 

arčiau, įžvelgti gijas, siejančias įvairius reiškinius bei skaitytus kūrinius, ir ne tik suvokti 

juos protu, bet ir pajusti širdimi. 

Suaugusiam žmogui, skirtingai nei vaikui, kuris dažnai tiesiog pasikliauja mokytojo 

autoritetu, itin svarbu suprasti, kodėl jis turi kažką išmokti ar atlikti, kokia viso to prasmė? Tokios 

pamokos atskleidžia ne tik grožinę literatūros vertę, bet suteikia galimybę suaktualinti mokomąjį 

dalyką – nepaisant to, kad įvykiai, kuriuos nagrinėjome, įvyko prieš pusę amžiaus, jų atgarsiai girdimi 

iki šiol, jie vis dar mus veikia. 

 

 

 Ištekliaus autorė – Vilma Auglytė,  

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 

Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija 


