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pasiryžėlių, ėjusių į sukilimą iškovoti tėvynei laisvės, dvasinė laikysena. 
Poetinė pranašystė „antspauduojama" romantiniu vaizdu, įkūnijančiu 
amžiną ir po mirties nenutrūkstantį meilės ryšį su Lietuva. Jo, kaip ir ne 
vieno kito jo kartos kūrėjo, giesmę nulaužė posukiliminių represijų audros. 
Lietuvių k. pamokose aptariama: 

1. Žemaitės „Autobiografija". Ryškus Julijos gyvenimo epizodas -
sukilimo metai, nušviesti ne tik kilnių laisvės idealų, bet ir 
aštuoniolikmetės merginos romantinių svajonių bei ilgesio. 
„Autobiografijoje" rašytoja su neslepiama šypsena aprašo, kaip patriotinius 
jausmus kaitino mergiškas žavėjimasis jaunais sukilėliais. 

„Šėmose tais neramiais metais virė naktinis gyvenimas: Julija ir 
pusseserės įveikdamos nuovargį siuvo sukilėliams marškinius, maitino 
dvaran užsukančius kovotojus už tėvynės laisvę". 

2. J. Biliūnas „Liūdna pasaka". Autorius siekė suderinti lyrinį ir 
epinį vaizdavimo būdus: be paties pasakotojo paveikslo, lyrinių jo 
išgyvenimų ir nuotaikų, J. Biliūnas siekė atskleisti liaudies buitį, 
ekonominę bei socialinę jos padėtį, 1863 m. sukilimo įvykius. Konkretūs 
tikrovės vaizdai parodomi remiantis pagrindinės veikėjos Juozapotos 
išgyvenimais, kuriama Banių šeimos istorija. Iš apibendrinto Petro Banio 
paveikslo rašytojas atskleidė 1863 m. sukilėlio bruožus. Juozapotos 
išgyvenimais parodė išorinius pasaulio įvykius, kaip jie veikia žmogaus 
pasąmonę, perteikė to meto žmonių vidinę būseną tragiškus likimus. 

3. V. Mykolaičio - Putino romanas „Sukilėliai". Aptariama I - ojo 
tomo „Gana to jungo" centrinė romano veiksmo vieta, sutampanti su tomis 
apylinkėmis, kuriose, prieš prasidedant sukilimui, veikė A. Mackevičius. 
Tai vidurio Lietuva - tarp Kėdainių, Raseinių ir Panevėžio.Cia minima ir 
Šėta. Tokie faktai padeda moksleiviams geriau suvokti ne tik savo krašto 
istoriją bet ir apskritai XIX a. bendrą istorinio proceso raidą. 

Taigi literatūros esmės išmanymas skatina mokinius domėtis tuo, 
kaip pati literatūra istorijos tėkmėje suvokia save. Literatūros kūrinys 
neegzistuoja beorėje erdvėje, jo reikšmės atsiranda sąlytyje su vienu ar kitu 
kontekstu. Išskirtinas istorinis - kultūrinis kūrinio kontekstas: tai autoriaus 
biografijos faktai, nulėmę vienus ar kitus kūrinio bruožus, 1863 m. įvykiai, 
turėję įtakos to meto rašytojų kūrybai: temos parinkimui, charakterių 
pasirinkimui, problematikai ir pan. 

Supažindinant 1 1 - 1 2 klasių moksleivius su tuo metu rašiusių 
autorių biografija, kūryba, pateikiant grožinės literatūros fragmentus, 
plečiami mokykloje nagrinėjami Lietuvos istorijos klausimai. Moksleiviai 
papildo ir konkretina žinias iš einamo arba išeito Lietuvos istorijos kurso, 
susidaro savo nuomonę apie aprašomus įvykius ir asmenis. Taip skatinama 
daugiau domėtis istorija, savo gimtinės praeitimi. 
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