
TESTAS NR. 2 

Rašytojų įamžinimas tarpukario Lietuvoje

1. Kurioje epochoje  prasidėjo paminklų tautiniams klasikams kūrimo vajus? 

 A. Romantizmo 
 B. Baroko
 C. Renesanso

2. Kurioje šalyje kilo tikra paminklų karštinė?

 A. Austrijoje
 B. Vokietijoje
 C. Prancūzijoje

3. Tarpukario laikotarpio tautinio atgimimo ikona, moderniosios lietuvių visuomenės 
balsas, tautinius idealus įkūnijanti figūra. Kas jis?

 A. Juozas Tumas-Vaižgantas
 B. Maironis
 C. Motiejus Valančius

4. Kuris iš šių Maironio atminimo įamžinimo objektų tarpukariu sulaukė daug kritikos?

 A. Memorialinis muziejus
 B. Biustas Karo muziejaus sodelyje 
 C. Mauzoliejus

Iliustracija



5. Kurios Maironio poemos eilutės iškaltos ant jo antkapinio paminklo?

 A. „Raseinių Magdė“ 
 B. „Jaunoji Lietuva“
 C. „Mūsų vargai“

6. Kurio rašytojo atminimas tarpukariu įamžintas valstybės lėšomis?

 A. Maironio
 B. Vinco Kudirkos
 C. Simono Daukanto

7. Kas Maironiui dar esant gyvam nebuvo pavadinta jo vardu?

 A. Gatvė
 B. Gyvenvietė
 C. Mokykla

8. Kaip buvo pervardytas Maironio memorialinis muziejus?

 A. Maironio lietuvių literatūros muziejumi
 B. Kauno literatūros muziejumi
 C. Literatūros muziejumi

9. Su kurio rašytojo paminklo atidengimu tarpukariu sietinas ir miesto pervadinimas?

 A. Adomo Mickevičiaus 
 B. Vinco Kudirkos
 C. Maironio 

10. Šalia kurios žymios Kauno vietos yra Adomo Mickevičiaus slėnis?

 A. Aleksoto apžvalgos aikštelės ir funikulieriaus
 B. Kauno pilies 
 C. Zoologijos sodo



Klausimai

1. Kokius rašytojų įamžinimo būdus bei formas galite įvardyti? Kaip rašytojų įamžinimas 
pasikeitė XXI amžiuje?

2. Kaip pakito Žemaitės vaizdavimas nuo tarpukario iki šių dienų?

3. Kokią svarbią vietą literatūros, kultūros lauke bei visuomenėje tarpukariu užėmė
Maironis? Kaip manote, kokią vietą jis užima dabar?   

4. Kuo įdomi, išskirtinė Vinco Kudirkos vardo įamžinimo Naumiestyje istorija? 

5. Kodėl Adomo Mickevičiaus memorialinio muziejaus steigimo projektas nebuvo
sėkmingas ano meto visuomenėje?

Kūrybinės užduotys

1. Surenkite debatus rašytojų įamžinimo tema. Susipažinkite su politikų, visuomenės 
veikėjų nuomone, kritiškai ją įvertinę susiformuokite individualią poziciją dėl vieno ar kito 
rašytojo įamžinimo. 

2. Kita užduotis – naujų kūrybiškų rašytojų įamžinimo formų paieškos. Daugelis sovietme-
čiu sukurtų rašytojų paminklų šiandien atrodo perdėm monumentalūs, konservatyvūs, 
neįdomūs, todėl šiuolaikiniai menininkai ieško naujų būdų rašytojų atminimui įamžinti.
O jeigu jums šiandien tektų įamžinti kurio nors rašytojo atminimą – kurį autorių pasirinktu-
mėte ir kaip jį įamžintumėte? Sukurkite paminklo ar kurio kito įamžinimo būdo projektą, 
aprašykite jį arba nupieškite eskizą. Būkite išradingi ir drąsiai eksperimentuokite.


