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Tema Temos paaiškinimas 
Mitų atšvaitai M. Katiliškio 
kūryboje 

Tikslas: išanalizuoti baltų mitologijos elementus 
(archetipus) Mariaus Katiliškio romane „Miškais 
ateina ruduo“ ir novelių romane „Užuovėja“. 
Novelių romane „Užuovėja“ mitologinis audinys 
tankesnis nei „Miškais ateina ruduo“. Rugių, žemės, 
vandens, ugnies, liepos gamtiškieji vaizdiniai 
siejami su vaizduojamomis moterimis. Atskleisti tai. 
Romano veikėjo Lauryno ir mitologinio velnio 
panašumas – pamėginti įžvelgti. 
 
Uždaviniai: 

• Susipažinti su K. G. Jungo archetipų teorija. 
• Susiformuoti teorinį pamatą – susidaryti 

senosios baltų pasaulėjautos vaizdą. 
• Susipažinti su metodais, pagal kuriuos 

mitografiškai interpretuojami grožinės 
literatūros tekstai (rekomenduoju nurodytus 
V. Daujotytės, M. Martinaičio darbus). 

• Vandens, žemės, rugių, ugnies, liepos 
archetipų paieškoti lietuvių tautosakoje ir 
Mariaus Katiliškio kūryboje. 

• Suvokti žemdirbiškosios baltų kultūros 
svarbą ir įtaką rašytojo kūryboje. 

• M. Katiliškio kūryboje paieškoti veikėjų, 
panašių į mitologinius personažus (ne 
kategoriškai teigiant, o tik atsargiai lyginant, 
žaidžiant, nujaučiant). 

• Mokytis mąstyti, lyginti, daryti išvadas, 
sklandžiai rašyti. 

 
Rekomenduojama literatūra: 

• Katiliškis M. Miškais ateina ruduo. - V., 
1969 

• Katiliškis M. Užuovėja. Išėjusiems negrįžti. 
– V., 1990 

• Jaunsudrabinis J. Baltoji knyga. – V., 1959 
• Balys J. Lietuvių tautosakos skaitymai. – 

„Patria“ spaust., 1948 
• Gimbutienė M. Baltai priešistoriniais laikais. 

– V. Mokslas, 1985 
• Daujotytė V. Moters dalis ir dalia. – V., 

1992 



• Jungas K. G. Žvelgiant į pasąmonę. – Taura, 
1994 

• Martinaitis M. Folklorinė „Paskenduolės“ 
fabula. //Pergalė.-1982 Nr. 4 

• Platūkienė V.straipsnių ciklas „Moteris ir 
gamtiškieji vaizdiniai“ (iš mano archyvo). 

• Platūkienė V. Nespjauk į vandenį. 
www.bernardinai.lt 

Motinos ir dukters ryšys 
lietuvių literatūroje ir 
tautosakoje 

Tikslas: Palyginti, kaip motinos ir dukters ryšys 
vaizduojamas lietuvių tautosakoje ir rašytojų 
kūriniuose. 
 
Uždaviniai:  

• Susipažinti su pasakomis ir dainomis, 
kuriose kalbama apie motiną ir dukrą. 

• Atkreipti dėmesį, kokie aptinkami archetipai, 
kokie palyginimai, deminutyvai vartojami, 
kokios situacijos vaizduojamos. 

• Paanalizuoti Šatrijos Raganos kūrinių 
„Sename dvare“, „Irkos tragedija“ motinos ir 
dukters santykius.  

• Paanalizuoti J. Degutytės kūrybą ir 
gyvenimiškąją patirtį, žinant, kad jos motina 
sirgo alkoholizmu. Ką išgyveno poetė 
vaikystėje, kaip tarsi pasikeitė motinos-
dukters vaidmenys, kaip tai atsispindi 
poezijoje. (Šia tema dar niekur nerašyta – 
turėtų būti įdomu atrasti!). 

• Paanalizuoti Onės Baliukonytės 
(Baliukonės) poeziją. Kūryboje įdomi 
transformacija:  kreipiamasi Mama - 
Lietuva. Poetės (dukros) ir Lietuvos 
(mamos) ryšys. Pastebėti, kad mama skamba 
daug intymiau, švelniau, nei motina, kaip 
buvo įprasta iki šiol poezijoje. Bet tai tik 
mano pastebėjimas, mokinys gali su tuo ir 
nesutikti. Atkreipti dėmesį, kokiu istoriniu 
laikotarpiu Lietuva sutapatinama su mama.  

• Jei mokinys „užsikabina“, galima paskaityti 
M. Katiliškio novelę „Apyaušrė“. Čia dar 
kitoks motinos ir dukters ryšys, kurį gražiai 
papildo saulės archetipinis vaizdinys. Nuo 
tautosakos iki O. Baliukonytės galima „eiti“ 
chronologiškai. 

• Lyginti, mąstyti, daryti išvadas, džiaugtis 
atradimais, rišliai rašyti. 

 
Rekomenduojama literatūra: 

• Katiliškis M. Užuovėja. Išėjusiems negrįžti. 



– V., 1990 (novelė „Apyaušrė“) 
• Tautosakos rinkiniai 
• Šatrijos Ragana. Sename dvare. Irkos 

tragedija. 
• Degutytė J. Purpuru atsivėrusi. – V.,1984 
• Degutytė J. Raudonoji upė (patikslinsiu – 

paskutinioji išleista knyga apie Degutytę) 
• Baliukonytė O. Tėve mūsų gyvenime. – V., 

1986 
• Platūkienė V. Saulė ir moteris („Alytaus 

naujienos“ archyvas) 
Tėvo vaidmuo lietuvių 
pasakose ir literatūroje 

Tikslas: Palyginti, kaip pasakose ir rašytojų 
kūriniuose vaizduojamas tėvas, kokia jo įtaka vaikui 
(ir jau užaugusiam žmogui). 
 
Uždaviniai:  

• Susipažinti su pasakomis, kuriose 
vaizduojama šeimos gyvenimas. Nustatyti, 
koks tėvo vaidmuo, o gal tėvas visai 
nevaizduojamas, jei taip, tai pasiaiškinti, 
kodėl. Paskaityti A. Maceinos mintis apie 
matriarchatą ir patriarchatą (knygą ir 
puslapius nurodysiu). 

• Susipažinti su Klimkos, filosofo A. Degučio, 
Lugi Zoja straipsniais internete apie tėvo 
vaidmenį.  

• Panagrinėti, kaip vaizduojamas tėvas J. 
Grušo „Meilė, džiazas ir velnias“. Koks tėvo 
vaidmuo paauglių gyvenime. 

• L. S. Černiauskaitės romanas  „Benedikto 
slenksčiai“ paauglių mėgstamas. Koks tėvo 
ir berniuko ryšys, kuo jis svarbus. 

• Perskaityti B. Radzevičiaus apsakymus 
„Šiąnakt bus šalna“, „Po karo“, „Tėve“, - 
pasakys“, „Paslaptingas pasaulis“. 
Pamąstyti, kokią įtaką pasakotojui 
(neabejotinai ir pačiam B. Radzevičiui) darė 
tėvas ir tėvo netektis. Prisiminimai apie tėvą 
jau suaugusio žmogaus gyvenime. 

• Jei moksleivis imlus, galima panagrinėti tėvo 
vaidmenį krikščionybėje (str. nurodysiu). 

 
Rekomenduojama literatūra: 

• Černiauskaitė. Benedikto slenksčiai 
• Radzevičius B. Link debesijos. – V, 1984 
• J. Aputis „Kaip debesų šešėliai plaukia mūsų 

pavidalai“ (įžanga knygoje „Link debesijos“ 
• Kūrybos studijos ir interpretacijos: Bronius 

Radzevičius. – Baltos lankos, 2001 



• Radzevičius B. Žolė po šerkšnu. – Varpas, 
1994 

• Grušas J. Meilė, džiazas ir velnias. 
• Klimkos, filosofo A. Degučio, Lugi Zoja 

straipsniai internete 
• Maceina A. Raštai (psl. nurodysiu). 

Sapnas psichologijoje, 
tikėjimuose ir literatūroje 

Tikslas: Išsiaiškinti, kokia sapno reikšmė 
psichologijoje, tikėjimuose ir literatūroje. 
 
Uždaviniai:  

• Susipažinti su K. G. Jungo teorija, str. 
„Sapnų svarba“, „Sapnų funkcija“, „Sapnų 
analizė“, „Sapnų simbolių archetipai“. 

• Pasidomėti, kokia sapno reikšmė įvairiuose 
liaudies tikėjimuose (P. Dundulienės 
straipsniai)  

• J. Biliūnas pirmasis lietuvių literatūroje 
panaudojo sapno motyvą. Paanalizuoti jį ir 
paaiškinti jo prasmę. 

• Paanalizuoti sapno motyvą I. Šeiniaus 
romane „Kuprelis“. 

• Kokiuose dar grožiniuose kūriniuose 
aprašomas sapnas? 

• Siūlyčiau užrašyti respondentų sapnus ir 
pabandyti atskleisti jų prasmę. Kokia sapnų 
simbolika? Tai vėl būtų archetipai – 
bendrieji simboliai. O gal sapnai beprasmiai? 
Gal Jungas neteisus?  

• Siūlyčiau sukurti sapno motyvą, sugalvoti 
situaciją, kur tas sapnas būtų prasmingas.  

 
Rekomenduojama literatūra: 

• Jungas K. G. Žvelgiant į pasąmonę. – Taura, 
1994 

• Biliūnas J. Liūdna pasaka 
• Šeinius I. Kuprelis 
• Straipsniai internete (ieškosim drauge su 

mokiniu) 
Augalų ir paukščių 
pavadinimai-vediniai, jų 
darybos būdai 
(Gali būti bendras darbas su 
biologijos mokytoja) 

Tikslas: patyrinėti augalų ir paukščių pavadinimus. 
Pasirinkti tuos, kurių reikšmės perkėlimas 
darybiškai ar metaforiškai motyvuotas. Pamėginti 
interpretuoti, kodėl  pasirinkta būtent tokia reikšmės 
perkėlimo motyvacija. Plačiau susipažinti su 
augalija ir gyvūnija. 
 
Uždaviniai: 

• Sugrupuoti gėlių pavadinimus pagal: žiedo 
formą, žiedo spalvą, lapų formą, bendrą 
panašumą į ką nors. 



• Panašiai aiškintis grybų pavadinimus. 
• Nustatyti darybiškai motyvuotų paukščių 

pavadinimų reikšmę. Sugrupuoti 
pavadinimus pagal reikšmę.  

• Manau, kad šias užduotis galima atlikti 
sudarant lenteles, vėliau apibendrinti 
rezultatus, daryti išvadas ir galima pateikti 
schemą: kiek procentų priesaginės, galūninės 
darybos ar sudūrimo atvejų. Galėtų parengti 
skaidres. 

• Mokinys galėtų pateikti minėtų augalų ir 
paukščių nuotraukas, aprašymus, tai leistų 
lengviau nustatyti pavadinimo reikšmę, 
lavintų vaizduotę, pagilintų biologijos ir 
matematikos (lentelės, schemos, procentų 
nustatymas) žinias.  

• Šis darbas plėstų mokinio žodyną, padėtų 
įtvirtinti žodžių darybos žinias.  

• Mokinys galėtų paklausinėti senų žmonių, 
kaip jie vadina vieną ar kitą augalą, paukštį – 
žingsnis į tarmių pažinimą. 

 
Rekomenduojama literatūra: 

• Enciklopedijos, žinynai, internetas, 
vadovėliai 

• Dabartinės lietuvių kalbos žodynas 
• Paulauskas J. Sisteminis lietuvių kalbos 
žodynas. V., 1987 

Vilniaus gatvių pavadinimai. 
Kilmė ir daryba 
(Gali būti bendras darbas su 
istorijos mokytoja) 

Tikslas: Išsiaiškinti didesniųjų Vilniaus gatvių 
pavadinimų kilmę ir darybą. Pažinti Vilnių ir jo 
istoriją. 
 
Uždaviniai: 

• Plačiau susipažinti su Vilniaus istorija, 
architektūra. 

• Mokinys gali apžvelgti, kaip kito gatvių 
pavadinimai istorijos verpetuose. 

• Patyrinėti dabartinių miesto gatvių 
pavadinimų kilmę ir darybą. 

• Pateikti skaidrių su Vilniaus gatvių vaizdais. 
• Susipažinti su miesto žemėlapiais. 

 
Rekomenduojama literatūra: 

• Rimkė Edita. Vilniaus senamiesčio gatvių 
pavadinimai sovietinėje Lietuvoje. 
www.bernardinai.lt 

• Sostinės gatvių pavadinimuose glūdi miesto 
istorija.  
.http://kultura.lrytas.lt/istorija/sostines-



gatviu-pavadinimuose-gludi-miesto-
istorija.htm 

• Drėmaitė M. Dingęs Vilnius. 
• K. Sabaliauskaitės blogas RAFINERIJA 

(straipsniai apie Vilnių). 
 
 


