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Redaktorės žodis
Labai mėgstu autobusus. Greičiausiai dėl to, jog
šiandieniniame gyvenime taip sunku rasti laiko
sustoti ir pagalvoti. Mes vis skubam, lekiam. Per daug
darbų, kad galėtum giliai įkvėpti. O autobusas ‑ tarsi
ramybės oazė: nestovi vietoje, nelėtini gyvenimo
tempo, bet gauni neįkanojamas dvidešimt minučių
sudėlioti mintis į stalčiukus (ar atgauti žadintuvo
pagrobtas miego minutes). Keistas gyvenimas, ne?
Licėjus – išsiilgęs atostogų. Ramybės. Ir lai
kas nestovi vietoje. Čia atsimenu direktoriaus
žodžius – geriausiai laiko tėkmę simbolizuoja
kiemelio Sakuros žydėjimas – toks trumpas ir toks
gražus! Juk nepraleidot? Dvyliktokai, mintyse tyliai
skaičiuojantys: „1 iš 5, <...> 3 iš 5, <...>“, arba TB2,
atrodytų, iš naujo gimę („Nebežinau, dėl ko toliau
gyventi... Dvejus metus laukiau šios akimirkos, o
kas dabar?..“). Pirmokai, antrokai, trečiokai – visi
lyg susitarę murma po nosimis: „Septynios valandos
iki pamokų pabaigos, 4 dienos iki savaitės galo,
dvi savaitės iki sąskrydžio...“ Nepamenu, kada visi
aplink būtų taip skaičiavę laiką. Nebylus šauksmas:
„Va-sa-ros!“
Prieš pradėdami planuoti vasaros darbus (Nr. 1.
Miegoti 24 valandas...), pagalvokit, kiek šiemet savęs

palikot Licėjuje (kiek filmų sūkūrėt, kiek straipsnių
parašėt, kiek „Valio“ apdovanojimų gavot, kiek
naktų prieš renginius nemiegojot...) Pasidžiaugsiu
kiek ir „Andais“ – prieš porą dienų pavarčiau senus
numerius ir perskaičiau tuometinės redaktorės (jau
prieš trejus metus!) komentarą, kaip retai šie išeina,
ir kaip suplonėjo... Dabar – beveik dvigubai storesni.
Ir kad žinotumėt, kaip smagu buvo prieš porą
mėnesių išgirsti pasipiktinusį klausimą: „Kaip dažnai
tie „Andai“ gali išeiti?!“ Ypač džiugina antrokai –
tikrai šauniai įsilieję į „Andų“ kūrimą. Arba mūsų
viršelių dailininkės Austėja ir Monika – sakykite ką
norite, bet viršeliai verti vadintis meno kūriniais. Ir
žinoma – Daumantas – be kurio nebūtų „Andų“ (net
gražu žiūrėti, kaip gražiai buvo sukurti šiųmetiniai
„Sparnai“!) Ačiū Jums visiems!.. Ir tikiuosi, Jums
buvo taip pat smagu skaityti, kaip mums – rašyti.
Na ir paskutinis žodis: Sėkmės Jums, ketvirtokai
(o jau beveik ir ex’ai)! Nepamirškite, kad čia (mažoj
mažoj šalelėj, ant Ozo kalno, užgrūstas ir užstatytas
didelių prekybos centrų ir vandens parkų) stovi
Jūsų Licėjus – visada pasiruošęs pavaišinti šviežiu
Tinginiu (jei užsuksite pirmadienį) ar Kijevo kotletu.
Ar bent nuoširdžia buvusių mokytojų šypsena.
Gal ir dar parašyčiau, bet kaip tyčia – Tauragnų
stotelė. Metas vėl bėgti. Stebėti tiksintį laikrodį ir
skaičiuoti sekundes iki vasaros dvelksmo.
Gražių atostogų –
Redaktorė Unė
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Dėkojame Urtei iš 2e ir jos tėčiui, padedantiems leisti „Andus“. Labai ačiū!
Redakcijos nuomonė ne visada sutampa su straipsnių autorių nuomone.
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Savaitė, kai Pegasas
išskleidžia sparnus...
Pirmadienis – Muzikinis ringas
Ar matei, ar girdėjai? Vienas iš licėjaus menų savaitės renginių – „Muzikinis
ringas“ šiemet pasižymėjo itin dideliu muzikantų skaičiumi. Buvo visko – nuo
birbynės iki violončelės, nuo „Requiem for a Dream“ iki Gedimino Šarpio
dantukų garsų. Nors ir buvo problemų dėl įrangos, bendro vaizdo tai per
daug nesugadino. Taigi, valio laimėtojoms Norai ir Arūnei, ir klausiame or
ganizatorės Ugnės ir antroko Dariaus, kokį įspūdį paliko „Muzikinis ringas“.
Darius 2c:
Tai buvo kiečiausias menų savaitės renginys, vertėjo jo laukti vertėjo. Visi
atėjom kaip į rinkimus, aš iš anksto numaniau, už ką balsuosiu, bet Nora ir
Arūnė privertė pakeisti nuomonę. Nors visi grojo puikiai, bet pirmokės su
„Requiem for a Dream“ mane pritrenkė. Jei komplimentai būtų tiesa, tai būtų
jau ne komplimentai, o informacija, tad informuoju – pirmokės grojo nerealiai.
Ugnė 3b:
Kaip organizatorė, tikėjausi daugiau kokybės. Buvo ir gana silpnų, ir stiprių –
kaip visada, kai dalyvauja visi norintys. Labai džiaugiuosi dėl Noros su Arūne,
jos tikros šaunuolės. Tai pat buvo puikus 2d merginų pasirodymas, nors jos
turėjo problemų dėl įgarsinimo. Agatai puikiai tinka saksofonas!
— Akvilė Milkevičiūtė 2a

Antradienis – Teatro diena
Vargu, ar daug žmonių atkreipė dėmesį į Teatro
dienos reklamą... Liceistai baikščiai žiūri į naujoves.
Matyt, Licėjaus Kino festivalis ir be reklamos būtų
gausiausiai žmonių lankomas, o štai tokio reiškinio
kaip Teatro diena Licėjuje nebuvo mažų mažiausiai
3 metus... Tad nieko keisto, jog naujas renginys buvo
visai menkutis – vos trys spektakliai ir juos siejantys
organizatorių etiudai. Kas atsitiko?
Panašu, kad patys liceistai teatro dieną rengusius
žmones ir „apmovė“. Organizatoriai tikėjosi net
aštuonių spektaklių, bet sulaukė tik trijų. Taigi,
tai, ką kai kas matė (beje, žiūrovų irgi buvo labai
nedaug), buvo skęstančio laivo gelbėjimas.
Intarpai buvo išties labai gražūs ir mieli. Keturių
dalių istorija apie žmogaus gyvenimą – apie svajones,
ir jų ieškojimą kituose žmonėse. Ši istorija labai
pakėlė nuotaiką ir atgaivino vaikystės prisiminimus –
o apie ką svajojau aš, kai buvau maža?
Pirmasis pasirodymas – trečiokių šokių pamoka.
Ech, tiesiog gera žiūrėti į žmones, mokančius šokti,
ir nėra, ką čia daugiau pridurti! Antrasis vaidinimas –
pirmokių parodyta buitinė scena su filosofišku
pokalbiu – buvo labai gražiai parengtas, bet merginos
scenoje galėjo elgtis daug drąsiau! Vis dėlto labai
noriu pagirti 1a mokines – labai smagu matyti
nesnaudžiančius pirmokus (ypač a’kus). Trečiasis
spektaklis kai kuriems buvo matytas per antrokų
kūrybos popietę ir raiškiojo skaitymo konkursą. Tai
buvo 2c vaikinų pjesė „Vidiniai nesutarimai“, nors ir
truputį pakeista (pvz., neliko tokių perlų kaip „čia tai
viskas sukalta“). Pasirodymo nesugadino netgi vieno
iš herojų tėčio skambutis (tikras, nesurepetuotas!).
Norisi tikėtis, kad tokia graži tradicija kaip teatro
diena neišnyks. Taigi, pradėkite kurti pjeses ir siūti
kostiumus! Iki kitų metų!
— Akvilė Milkevičiūtė 2a
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I vieta – Gabrielė Ganžaitė „iTAinda“
II vieta – Trečiokai „Tupokos aistros“
III vieta – 3c „Ar sunku?..“
Geriausia vaidyba – Agnija Leonova „Tupokos aistros“
Geriausias operatoriaus darbas – Tadas Kriščiūnas „Pelkė“
Geriausias garsas - Lukas Lastas „No City For Flies 2“
Geriausias montažas – Unė Kaunaitė „Turgimai“
Publikos numylėtinis – 3c „Ar sunku?..“

Visada pasijaučiu nepatogiai, kai pa
klausta apie kažką, prisimenu pačias ne
svarbiausias ir kvailiausias smulkmenas. Ir
dabar galvoje, išgirdus žodžius „Licėjaus
kino festivalis“, sukasi hipnotizuojan
čios musės. Žiūrėdama Luko Lasto filmą
galvojau, kad tikriausiai labiau niekas
nervinti negali: garsas klaikus (už jį filmas
buvo apdovanotas), vaizdas apgailėtinas,
net pavadinimas kažkur jau girdėtas... O
ką manau dabar? Tai tikriausiai labiausiai „Nervų kamuoliuką“, „Motivation“.
man patikęs filmas šių metų Licėjaus kino
Kita vertus, įvairovė toks dalykas,
festivalyje. Taip yra, nes jį vieną tikrai
kai laimėtojų rinkimas pasidaro visiškai
atsimenu. Kažkoks režisierius yra pasakęs, bevertis, nes ir labai norėdamas nebegali
kad geras filmas turi atlikti tris funkcijas: likti objektyvus, filmai per daug skirtingi,
paaiškinti pasaulį, girtuoklį išblaivinti
kad būtų galima lyginti.
per minutę ir pakeisti gyvenimą. Bent
Pirmoji vieta atiteko Gabrielės Ganžaitės
vieną funkciją (filmo pavadinimas) atliko
pieštam filmui. Filmo muzika, vaizdas,
siužetas – viskas buvo labai gražu, svajinga,
puikiai – toks garsas bet ką iš mirusiųjų
prikeltų. O jį vieną tikrai gerai prisimenu, truputį liūdna, jausminga. Net negali tik
nes, kaip jau atsitinka beveik visuose fes sliai nupasakoti, apie ką filmas, jį reikia
tivaliuose, filmų įvairovė įspūdingai didelė, pamatyti. Labai džiaugiuosi, kad Gabrielė
o dėl jos galvoje beveik pusės visko, ką tiek daug piešia, kad pasižymėjo ne tik
matei, nebelieka. Viena vertus, įvairovė Licėjaus kino festivalyje, bet ir „Anduose“,
nuostabus dalykas. Visko kiekvienam pagal „Sparnuose“, tačiau nemanau, kad filmas
skonį: socialinis tyrimas apie tai, ar sunku
tikrai vertas būtent pirmosios vietos dėl
pavogti dviratį, sveikinimas gimtadienio
į jį įdėto didžiulio darbo, nes jis kiek per
proga, labai lietuviškai poetiškas filmas apie
sentimentalus.
pelkę, tik kažkam suprantami ir juokingi
Antrosios vietos laimėtojų filmas buvo
filmai. Bet jei jau džiaugiamės įvairove, tai
linksmas, turėjo gerų šokių ir žavingą pa
kodėl ne iki galo? Kodėl dalis filmų nebuvo
grindinę aktorę Agniją Leonovą. ,,Tupokos
įtraukti į konkursinę programą ir parodyti
aistros“ buvo sarkastiška Bolivudo filmų
tik pabaigoje, o kiti išvis nerodyti, nors
parodija, bet kartu priminė ir tikruosius
prisiminti praėjusių metų filmams laiko
indų filmus. Išgalvota kalba bei subtitrai
užteko? O tai, mano nuomone, buvo didelė apačioje, žodžių žaismas pavadinime suteikė
klaida. Apima nusivylimas, kai palygini tai, šiam filmui dar daugiau žavesio.
ką matei ką tik, ir Lino Trano
Trečiąją vietą ir žiūrovų simpatijas
gavęs filmas ,,Ar sunku?..“ kalbėjo apie tai,
ką jau ir taip neblogai žinom – lietuvių
abejingumas beg alinis,

nes pavogti dviratį vidury baltos dienos –
visai nesudėtinga. Man patiko šmaikštus
autorių požiūris į visuomenės problemas,
kurios, deja, visai nejuokingos.
Tadas Kriščiūnas buvo apdovanotas už
geriausią operatoriaus darbą. Žiūrėdama
jo filmą prisiminiau, kai būdama mažesnė
eidavau į tuomet visai aptriušusią „Skalviją“
žiūrėti lietuviškų filmų apie gamtą. Tokios
pačios sodrios spalvos, ramus užkadrinis
balsas. Žiūrėdama filmą jaučiau tikrą nuo
širdumą ir pelkės grožį. Sakyčiau, labai
lietuviškas filmas.
Už geriausią montažą komisija įvertino
Unės Kaunaitės filmą „Turgimai“. Man
pačiai didesnį įspūdį paliko filmo tema bei
jos atskleidimas, nei techninė pusė, kuri,
be jokios abejonės, buvo labai profesionali.
Filme pasakojama apie licėjaus prezidento
rinkimus, kurie primena žaidimą, kai viskas
daroma lyg ir rimtu veidu, bet ne visai
suvokiant to tikrąją prasmę.
Manau, kad Licėjaus kino festivalis,
kaip ir licėjaus prezidento rinkimai yra
tikrųjų prezidento rinkimų, tikrųjų kino
festivalių vaidinimas. Kai buvom maži,
žaidėm namus ar karą, dabar žaidžiam
rinkimus ir festivalius. Ir tai žavinga, bet
reikia stengtis žaisti kuo geriau, tada ir
žaidimas taps įdomesnis.
— Austėja Judžentytė 2a
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Ketvirtadienis – „Madų šou“
ir „Valio“ apdovanojimai
+ Pagaliau hiphopo kultūra pripažinta
ir licėjuje! Nors prieš dvejus metus ją
jau bandė įvesti Vytautas (Ciokas) ir
Vykintas (Vaškys): „<...> Plačios kelnės
dar ne repas“, tačiau progresas mus
pasiekia lėtai. (Ai, dar nitrūcha išpaišytos
dekoracijos gi kažkur matytos.)
+ R enginio struktūra – apdovanojimų
sulaukti po kolekcijos – buvo gera idėja.
Tikrai gera idėja.
+ Vedėjai, kaip debiutantai, irgi buvo
smagūs – nauji veidai visad paįvairina
renginius, taigi čia organizatoriai tikrai
neprašovė.
+ Deja, to paties pasakyti apie komisiją
negalima. Prie pliusų šis punktas atsirado
dėl Dominyko, amžinojo autoriteto, na
ir Julitos, kuri parodė pavyzdį, kaip visgi
reikia kabinti vyrą: „Dešiniausias, išeik į
priekį“. Tačiau komosijos narius reikėtų
rinkti kiek atidžiau, visgi kūrėjai nori
geros kritikos – reikia pastebėti jų klaidas
ir padėti suprasti, kur dar galima tobulėti.
+ S veikintina, kad dalyvavo pirmakursiai –
matėme net 2 jų kolekcijas (turbūt jie vis
dar mano, kad tai daryti yra madinga).
Tikėkimės, kad kitais metais jie manys
taip pat ir bandys kažką padaryti ir
parodyti licėjaus bendruomenei.
+ Dar vienas geras dalykas – muzikiniai
intarpai. Renginys tikrai ne taip prailgo,
galbūt verčiau būtų buvę paklaus yt i
daugiau geros muzikos negu
„atgarsių nuo karšto
sios sofutės“.

- Minusas, kurį galima uždėti visiems šios
menų savaitės renginiams – reklamos
trūkumas. Patirtis parodė, kad reikia
SKATINTI, SKATINTI, SKATINTI. Mes
gi mėgstam daryti tai, kas madinga,
gal visai verta parodyti liceistams, kad
renginius kurti yra faina.
- Ž monių išėjimas nesulaukus renginio
pabaigos įrodo, kad visgi „Madų šou“ ir
apdovanojimai užtruko per ilgai.
-P
 irma mintis, išgirdus junginį „Madų šou“,
dažniausiai yra savos kūrybos rodymas.
Mokėjimas derinti rūbus irgi menas,
tačiau vis dėlto – kažkaip tikiesi,
kad čia visi ateina parodyti
savo kūrybos, o ne kažkieno
rankų darbo.
- „Nitrūchos“ kvapas sa
lėje.

- Sofutė. Na, jei be jos ir nebuvo galima
apsieiti, tai bent reikėjo jos naudingumą
įrodyti. Bent pasodinti ne tokiais įdomiais
būdais realizuojantį save vaikiną, ir tuo
labiau ne daikto vaidmenį atliekančią
merginą. Kiek žodžių ji pasakė? O kiek
kartų vaikinas iš jos pasišaipė? Na, bent
jau gražių daržovių mados pasiimt iš
hiphopo kultūros nereikia, savigarbos
mes dar norim turėt. Įdomu kodėl, bet
teigiamų nuomonių apie sofutės „reiškinį“
išgirsti sunku (girdėti visas 0).
- Ir ką visgi prie sofutės veikė tas ratas su
mokytojų nuotraukom?
„Madų šou“ ir „Valio!” apdovanojimai
buvo renginys, į kurį tikrai vertėjo ateit
liceistui. Apdovanojimai „paglostė“ žmones,
kuriuos reikėjo paglostyt. O tų žmonių
draugai galėjo džiugiai išsirėkt. Kolekcijų
buvo mažoka, bet buvo gerų ir prizus
laimėjo nusipelnę. Žinoma, labai svarbu
yra idėja – o šiemet, kaip matėme, buvo
tikrai originalių (vienos buvo įvertintos,
o kitos (t. y. kita) sulaukė Dominyko
komentarų). Ačiū tiems, kas stengėsi.
— Agnija Leonova 3b ir
Gintarė Masiulytė TB1

Ekspertai
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Sveiki, man vis knieti vienas klausimas: kaip visi
mokosi licėjuje? Jei šneku su vyresniais, jie sako,
kad namų darbų beveik nedaro, namie beveik
nesimoko, turi daug laisvo laiko, bet vidurkiai
vistiek pas visus minimum geri. Pati esu jau
antrokė ir vis tikiuosi, kad pati pajusiu tą būdą
mokymosi, bet kol kas mokausi daug, stresuoju
irgi ir pažymiai netenkinantys (bet aišku, teigiami).
Padėkit!!!
— Rua
Licėjuj labai paprasta gyventi, jei kartas nuo karto
įjungi „dzin“ rėžimą. Pasekmių nebūna arba būna
neskaudžios. Svarbiausia yra turėti saiką, atsirinkti,
ką reikia padaryti, o kam geriau nemėtyti laiko ir
pažiūrėti Scrubsų ar Family Guy seriją.
Kodėl bufetininkė Stefanija manęs nemyli?
— Pirmakursis

Ekspertai
Kada užtaisys skylę sienoj prie Skūpo kabineto?
— Skylius

O kuo pasižymi tas „nemylėjimas“. Rėkia? Nelei
džia pagalvoti? Neateina paduoti tau KitKato ir esi
priverstas laukti pusvalandį? Tranko su beizbolke?
Turiu tave nuraminti. Stefanija yra turbūt labiausiai
mylinti moteris visoje Širvintų gatvėje. Juk visos
mažos mergaitės guodžiasi mintimi, kad „jei tampo
už kasų, reiškia myli“. Pabandyk ir tu.

Lapkritį. Kitų metų.
Jei rimčiau, kam ją išvis lopyti? Žiū, TV3 net
laidą taip pat pavadino...

Kodėl Norvegija laimėjo euroviziją?!
— Eurovizfanis

Kodėl kiemely vis dar nėra šiukšlių dėžės?
— Kiemelis
Dėl kelių priežasčių:
1) dėl pasaulinės finansų krizės (banalu, bet...);
2) nes ta skylė lietaus vandeniui nubėgti puikiai
atlieka smulkių šiukšlių surinkimo funkciją;
3) todėl, kad jos nėra.
Kada bus atvertas Paslapčių Kambarys? Turiu
omeny tą užrakintą apatinio aukšto mergaičių
tualetą.
—A
Čia jau reikėtų teirautis mūsų poliglotų ir multi
lingvistų, gal kuris iš jų netyčia moka kokią „nurautą“
kalbą, kuria įmanoma įsakinėti visoms kriauklėms.
Tiesą sakant, ką tik prisiminiau, kaip vieną dieną
teko matyti tokią žalią žarną, nutiestą nuo tualeto
iki chemijos kabineto. Gal tai ir buvo Paslapčių
Kambario Siaubūnas?
Taip pat manyčiau, kad reikėtų pasiūlyti 104
paskelbti Kambariu Iki Pareikalavimo. Ten visko
įmanoma rasti. Visko.

Todėl, kad atėjo vyrukas, pagrojo pseudo smuiku,
buvo panašus į Bilaną ir nebuvo geresnių (t.y. bendras
lygis visiškai absurdiškas, gerokai prastesnis negu
„muzikinio ringo“). Kitais metais Estiją atstovaus
Rihanna, va tada ir pažiūrėsim, kas ko vertas.
Kodėl Eurovizijoj dalyvavo Ksena Karingoji Prin
cesė su savo gladiatoriais?
— Eurovizfanis
Pagooglinau, nežinojau, apie ką galėtum kalbėt,
nes nemačiau visų šaunuolių. Radau. Atsakymas
paprastas – juk ji iš Ukrainos. Matyt, ten tokios
tradicijos. Prisimink tą damą, kuri kažkada laimėjo.
Ruslana, atrodo jos toks vardas. Kitais metais vėl
pareis kažkas panašaus.
Mieli ekspertai, tai KAS JŪS ESAT?
— Gyvenimas
AVMŽ *.
* A Velnias mus žino.
Kadangi žino ne tik velnias, bet ir redakcija, Ekspertų
ieškokite 9 puslapyje.
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Laiškas liceistui
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Sveikas, Kostai,
„Pushing to the Limit“ – ko gero geriausiai apibūdintų mano gyvenimą pastarosiom savaitėm. Mums prieš mėnesį
uždavė parašyt keturias esė. Kai šitai rašau, pas mus yra šešta valanda ryto, taigi licėjuj kaip tik prasideda pamokos.
„Blade Runner“ – štai kas aš dabar esu. „Insomnia“, „Psycho“ ir daug kitų filmų pavadinimų labai gerai man tiktų. Kodėl?
Nes turiu parašyti ekonomikos esė (na, „Psycho“ turi visą savo pastarųjų mėnesių istoriją). Deadline dešimtą ryto.
Taigi turiu kur kas mažiau nei keturias valandas, nes dar reikia nubėgt iki univero, atsispausdint ir t. t. Nuostabu. Dvi
skardinės pigaus energetinio gėrimo, pienas su dribsniais ir juoda arbata su citrina bei sumuštiniais su pigiu šokoladiniu
kremu. Toks mano gyvenimo būdas. Kenkia sveikatai. Nemiegojimas. Taigi, turiu kiek daugiau nei tris valandas parašyti
ekonomikos esė. Tik tūkstantis žodžių. Bet dar nežinau, apie ką rašysiu, turiu padaryt research ir t. t. Nors imk ir eik
miegot. Bet neeee... čia ne licėjus – deadline yra deadline. Kalvinas ne Jurkevičius ir esė, jei pasakyta atnešti gruodžio
trečią dešimtą valandą ryto, tai ir atneši prieš dešimtą valandą, o ne sausio dvidešimt ketvirtąją. Licėjus – seni geri laikai...
Kada nuėjau miegoti vakar rytą? Irgi ne itin anksti – pusė vienuolikos. Nes turėjau kitą esė iki dešimtos ryto. Kaip
tik spėjau pabaigt ir dar morką sugraužt, kad organizmas nenusipltų. Ir dar girtą britą lauke prie durų radau. Gruodį.
Apsivėmęs, su maikute ir taip dreba, taip dreba. Aš su džemperiu ir striuke, tik penkias minutes lauke ir sušalau. Jis čia
visą naktį praleido. Ok... čia tokie gan dažni reiškiniai, bet, na, ant mano slenksčio…
Kodėl taip vėlai vakar esė parašiau? Nes „Casino Royale“ buvo ilgesnis filmas, nei tikėjaus. Ir būtinai norėjau vieną
iš top5 Solitaire taškų pagerint. Dvi valandas prasiknisau ir nieko...
Rytoj? Rytoj turiu atnešti marketingo esė. Dešimtai ryto. Pustrečio tūkstančio žodžių. Bet research jau padariau. Tereik
prisiverst prisėst. Kaip nors. Net TB laikais taip nebuvo – trys esė per tris dienas. Iš niekur. Kaimynai iš Malaizijos ir
Kenijos po dvi savaites prasikniso prie marketingo esė. Nes labai daug modulio taškų lemia... Senais įpročiais ne taip
lengvai atsikratoma. Kodėl aš esu toks baisus tinginys ir kodėl man taip reikia streso kažką daryti? Na, anot Froido,
tiesa slypi mano vaikystėj. Ir jis teisus, aš žinau, kodėl.
Na, nors tiek, kad ketvirta esė kitai savaitei. Spėk, kas kitą savaitę vieną dieną eis miegoti po dešimtos ryto.
Neatspėjai – tai aš!
Na ką gi, brangus Kostai, kol šitai rašau, miršta mano paskutinės trys valandos pradėt esė. Kad nors kas padėtų suprast
klausimą... Toks visai kvailai suformuluotas. Bet jie mat miega... Kas miega šeštą ryto? Ir jie dar studentais vadinas...
Jaučiu „Nostalgia“ namams. Ir mane italė praminė „Stalker“. Čia dėl to, kad jos langas priešais mane. Aha, Tarkovskį
žiūriu.
Ai, dar labai bjaurus laikas esė rašymui – sergu ir vartoju paracetamolį, tai kažkoks apdujęs. Bet kai užsigeri jį
energetiniu gėrimu, tai visai pusėtiną variantą galima pasiekt. Dabar
aš anglas ir ligonis. O kad man taip lengvai piltųsi ekonomikos
tekstas kaip šitai... Labas rytas! Žuvėdros mus žadina.
Ne, tikrai, žuvėdros rytais iškapsto šiukšlių maišus ir tvarkyk
po to kiemą. Eina jos po velnių.
— Andrius Ūdra
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Mainai

Kai Povilas Licėjuje
mokėsi...
Štai baigėsi savaitė, kurios metu pamokas lankiau
Vilniaus licėjuje. Kaip?
Viskas labai paprasta – mainai. Tai buvo dar
mūsų, 2007-2008 Žirmūnų gimnazijos Senato, idėja,
bet, deja, to nesugebėjom padaryti, nes neužteko
laiko. Tiesiog per daug sau užsibrėžėm, tad visko
įgyvendinti nepavyko. Bet štai naujasis Senatas pildo
mūsų svajones ir taip buvo suorganizuotos mainų
savaitės tarp trijų mokyklų: Žirmūnų gimnazijos –
Licėjaus – Biržiškos gimnazijos (tiesa, iš Biržiškos,
berods, dar žmonės į Užupio gimnaziją keliavo).
Taigi taip aš atsidūriau mitais ir gandais apipin
tame Licėjuje.
Ir, žinokit, jis visai nesikandžioja. Man patiko.
Ten nėra skambučių. Tad pirmas dienas buvo
sunku priprasti, tiesiog esi be laiko nuovokos. Bet
tai yra puiku, nes taip valdomi srautai (jaunesniems
vienos pertraukos, vyresniems – kitos), o ir šiaip
nieks netrikdo ir nesi statomas į rėmus. Ilgainiui
man tai pradėjo labai patikti.
Pamokos ir krūvis. Nežinau, nustebino mane
tai, kad mokiniai čia ganėtinai atsipūtę. Krūvis
nėra mažas, bet viskas labai lengva forma. Kai kurie
mokytojai įspūdžio nepaliko ir net pagalvojau, kad
maniškiai kur kas geresni, bet buvo tikrų auksų.
Ponai Skūpas ir Jankauskas, apie juos jau buvau
girdėjęs, nes jie ugdė mano brolį, žinojau, kad jie
geri, bet kad tokie geri – nesitikėjau. Skūpas – tarsi
Kalėdų Senelis, kalbantis paprastai ir kartais net
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labai juokingai, bet kas keisčiausia, kad sėdi, o
tavo galva šviesi šviesi (tiesa, tai – matematikos
mokytojas). Ir gilūs trigonometrijos miškai man
tapo gana šviesia pieva. Na, o Jankauskas išvis
neapsakomas. Tai – menų mokytojas, žmogus, kurį
mes praktiškai medžiojom. Nors turėjom turėti tik
dvi jo pamokas, buvom penkiose. Jis lyg genijus –
muzika, dailė, istorija, filosofija – papasakos, ką tik
norit. O jūs rysit kiekvieną jo žodį ir kai pamoka
artės prie pabaigos, norėsit, kad ji niekad nesibaigtų.
Įspūdinga. Tikrai. Liceistai juo irgi labai patenkinti.
Licėjaus aplinka/atmosfera yra itin jauki. Liber
alumas ir tolerancija sklando ore. Kaip mes sakėm,
čia yra tobulos sąlygos mokytis. Visi mokytojai
žmonės, wireless visur, miela aplinka, Kiemelio FM.
Sėdi ir mėgaujies.
Žmonės. Kaip sakiau, 50/50. Tiesa, 10 liceistų
išvyko į Biržiškos gimnaziją tą pačią savaitę, o
mums sakė, kad ten vieni „fainiausių“. Na, bet vis
tiek, jei kalbėčiau apie tą 50/50, tai yra taip: pusė
žmonių yra štampuotų, tokių, kaip iš tų visų gandų
apie licėjų… Bet kita pusė yra fantastiška. Be galo
įdomūs žmonės, su savais įsitikinimais, savais stiliais,
net tikėjimais. Su kuriais labai malonu bendrauti ir
norisi, kad tie santykiai išliktų. Tiesa, gal tas 50/50
santykis yra gerokai perdėtas, nes savaitė yra per
mažai viskam apžiūrėti. Bet pirmas įspūdis toks.
Taigi, licėjuje man patiko. Nežinau, ar eičiau ten
mokytis (bet nežinau tik todėl, nes būtų gaila palikti
Žirmūnus), bet pabandyti buvo tikrai verta. Sąlygos
ten tikrai idealios, o ir linksma. Tad licėjaus bijoti
nereikia, ten tikrai ne moksliukų irštva (negražiai
pasakiau...). Licėjus yra gerai!
— Žirmūnietis Povilas Račas

Mainai
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Kai Agnija Jėzuituose
mokėsi...
Mainai vyko tarp kone labiausiai klišėm apipintų
Vilniaus mokyklų 10-11 klasių moksleivių – Licėjaus
ir Jėzuitų gimnazijos. Apie vienus sklinda gandai,
kad jie gyvenime tik mokosi, apie kitus, kad jie tik
meldžiasi... Na, ne tik.
Grupelė liceistų įžengė pro
rūmus primenančio pastato
vartus, stebimi, žinoma, vaiz
do kamerų. Koridoriuose –
penktokai, šeštokai – sukelia
malonią nostalgiją. Išties, jau
pamiršome tą jausmą, kai į
tave atsitrenkia pradinukas,
kuris, išgirdęs skambutį, bėga
į klasę. Jaučiate kontrastą?
Sunku pasakyti, kas nustebino
labiau, ar grotos ant pirmo
aukšto langų, ar tvarkos jau
smas, sukurtas baltų sienų
ir mėlynų uniformų (juk sa
vuosius vaikinus su švarkais
laimė du kartus per metus
pamatyt, o čia visi kaip vienas
– mėlyni).
Pirmą dieną, kad ir kaip
stengtumeisi nesusidaryti iš
ankstinės nuomonės, atmo
sfera kvepėjo labai griežta administracija ir prieš
ją maištaujančiais moksleiviais (jautėsi itin linksma
pastarųjų vienybė). Atėjome pačiu laiku: prieš porą
dienų kai kurių klasių moksleivių daiktai buvo
patikrinti, nes buvo ieškoma narkotikų. Ir ne šiaip
sau patikrinti, o su šunimis. (Narkotikų skandalo,
nuaidėjusio Jėzuitų gimnazijoje per šimtadienį, kai
du vienuoliktokai buvo pagauti apsvaigę, pasekmė.)
Savo atėjimo dieną galėjome stebėti protesto akciją:
plakatai su savotiškais manifestais ir maži maišeliai
su miltais: „Narkotikai“. Sudomino, išties. Moksleiviai
jautėsi įžeisti tokio administracijos nepasitikėjimo ir
bandymo įbauginti... Dar tas moksleivių šurmulys
per pamokas, aptarinėjant aktualijas – net šiandien
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sukelia šypseną. Na, bet kai visa tai baigėsi, pamatėme
ir kitką. Malonu buvo, kad nesusilaukėme nepelnyto
nereikalingo dėmesio – pamokos (išties kokybiškos)
vyko kaip įprastai, aišku, mus pirma prisistačius:
„svečiai“. Išimtis buvo tik mokytojas, kuris galėjo
sau tai leisti, – liceistų (net pas jį nesimokiusių)
dar nepamirštas chemikas Vilius Mincevičius. Visų
pirma jis dosniai mus apipylė rimuotais juoke
liais, išklausinėjo apie tai, kaip laikosi jo kolegos,
kiekvieną pavardę palydėdamas šilta šypsena, o po
to iškilmingai įteikė mums dovanas atminimui –
cheminių elementų tirpumo lenteles.
Religija Jėzuitų gimnazijoje yra jaučiama... kieme
subtiliai nustebęs angelas, o koridoriuose Kristaus
atvaizdai, vaikinai per pertraukas užtrunka choro
repeticijose, o per tikybą kalbama apie rekolekcijas.
Manau, kad būtent rekolekcijos išskiria šią mokyklą
iš kitų: oficialiai tai vadinama vertybių ugdymo
programa, paprasčiau – tai kelių dienų religinė
stovykla, kurioje gali geriau susipažinti su savo
draugais, pabūti kitoje aplinkoje, padiskutuoti kitom
temom. Kuo gi rekolekcijos tokios ypatingos? Dalis
vienuoliktokų teigia, kad jose išties užplūsta dvasinis
pakylėjimas dėl sukurtos atmosferos, pasijunti lyg
kitam pasauly, kur visi geri ir šypsosi. Rekolekcijose
religija virsta tikėjimu.
Labai įdomi buvo vienuoliktokų dramos pamoka,
kurioje susirinko tiek pat liceistų (atėjome visi), kiek
ir jėzuitų. Mes aptarinėjome įspūdžius ir stereotipus,
kurie supa abi mokyklas. Tai apipavidalinome
teatriniais etiudais: liceistai, be abejo, vaidino
besimeldžiančius ir „žolę“ rūkančius jėzuitus (į
klausimą: „Kiek bus cos90?“, atsakančius: „Kiek
Dievas duos“). Liceistai buvom pavaizduoti kaip
įnirtingus mokslus nutraukiantys tik dėl stalo
futbolo partijos (aišku, kiekvieną kamuoliuko „spyrį“
apskaičiuojantys su liniuote ir skaičiuotuvu). Būtent
dėl šių „klišių“ ypatingai smagu buvo pamatyti abu
pasaulius iš vidaus, kokie gi esam, o ne kokius kiti
įsivaizduoja, ir kad nė vienos mokyklos moksleivių
nereikia grūsti į jokius rėmus. Mainai, suteikdami
galimybę ištrūkti iš įprastos aplinkos, išties leidžia
daug ką įvertint, pradedant tuo, ką turi, baigiant
tuo, kas kitur yra kitaip.
— Agnija Leonova 3b

Dvejus metus jums kantriai į visus klausimus atsakinėjo mūsų
dorieji ekspertai, kurie pagaliau išeina į užsitarnautą pensiją. Vis
dar norite sužinoti, kas jie?
Paplokit Gabrieliui Glemžai ir Žilvinui Lešinskui!
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Interviu

Kad pasaulis būtų
visiems gražus
Pasibaigus paskutinei paskutinės pamokos minutei,
galvose pradeda skambinti varpai: „Viskas, pagaliau
baigėsi!“ Paskubomis apsivilkę paltus, traukiame kas
namo, kas susitikti su draugais, kas į kokį būrelį, o štai
antrokė Goda Zubkaitė jau nuo praeito rudens skuba
į Palaimintojo Jurgio Matulaičio socialinį centrą, kur
savanoriškai dirba su mokymosi problemų turinčiais
vaikais.
Goda, kaip tu pradėjai?
Mano draugės pusseserė ten savanoriavo, o ir aš
pati norėjau užsiimti tokia veikla, todėl nuėjau ir iškart
susižavėjau.
Ir iškart po pamokų važiuoji ten?
Taip, bet ne kasdien. Savanoriai turi ateiti vieną kartą
per savaitę, kartais dažniau. Aš pati pasirenku vieną dieną,
dažniausiai trečiadienį. Viskas prasideda 15 valandą: iš
pradžių padedam vaikams padaryti namų darbus, tada...
nusiplaunam rankas, pavalgom. Po to būna būrelis.
Pirmadienį kulinarija, antradienį socialinių įgūdžių,
trečiadienį edukacinis, ketvirtadienį meno. Penktadienį
rengiam išvykas.
O būrelius jūs pačios vedat?
Taip. Per kulinariją, aišku, gaminam, socialinių
įgūdžių – mokom vaikus reikšti savo jausmus, bendrauti.
Per edukacinį dažniausiai pasakojam apie rūkymą,
aplinkosaugą bei kitas svarbias temas, tačiau vaikams
suprantama kalba. Be to, kas antrą savaitę šią veiklą
pakeičiam sportu. Ketvirtadienį tiesiog kuriam visokius
dalykus: piešiam, lipdom.
Ar daug yra savanorių?
Metų pradžioje buvo per 20, bet dabar nuolat
ateinančių liko tik 8 ir dvi pastovios darbuotojos.
Ar krizės metu daugėja vaikų?
Ne, krizė tikrai neatsispindi.
O būna tokių nemalonių situacijų, kada tenka
paprašyti tėvų, kad daugiau nebevestų vaiko, nes jo
elgesys jau peržengė ribas?
Kartais būna, jog nubaudžiam vaiką ir neleidžiam
porą dienų ateiti į centrą, nes ką nors pridirba.
Ir jie reaguoja? Tai jiems bausmė?
Taip, jie nori eiti į centrą, nėra jokio „neee, nenoriu“.
Pirma savaitė jiems būna bandomoji. Stebime, ar vaikui
centras tinka, padeda, ar jam patinka. Nes ateina
turintys problemų, jautrūs vaikai, ir kartais senbuviai
gali naujoką smukdyti. Tokiu atveju jis toliau į centrą
nebeina, o individualiai dirba su psichologais. Kartais
būna atvirkščiai – naujokas pradeda daryti kitiems
vaikams teigiamą įtaką.

Andai 2009 birželis
Sakei, jog dirbi su sunkiais vaikais. Ar nebūna
įvairių nemalonių situacijų – ar nepradeda jie muštis
ar daryti visokių nesąmonių?
Būtent tai jie ir daro!
Ir kas tada? Goda išsitraukia kirvį ir...
Taip, iškapoju visus (juokiasi)... Iš tikrųjų, tai dėl to
jie ir ateina – jie nedaro namų darbų, jie nekenčia namų
darbų, o dažnai dėl to kalta aplinka, kurioje jie užaugo.
Vienas vaikas nesocialus, jis nemoka išreikšti savęs, kitas
blogai elgiasi. Jie hiperaktyvūs ir negali ramiai pasėdėti,
kaip „neva“ normalūs vaikai.
O metų pabaigoje jaučiamas pokytis? Gal jie jau
gali pasėdėti tą valandą ir dirbti?
Taip, žinoma. Tas nesocialus vaikas pradėjo pasakoti,
ką jis daro ir jaučia. Kiti vaikai sugeba po truputį patys
padaryti namų darbus.
O kokio amžiaus jie yra?
Pradinukai. Kartais būna išimčių – neseniai išleidom
trylikamečius. Vyresni mūsų paprasčiausiai neklausytų,
todėl jiems yra atskira programa.
O ar tikrai geri tokie centrai? Ar vaikai neįpranta,
jog už juos daro namų darbus?
Tokia centro paskirtis – mes nedarom už juos namų
darbų, mes tik padedam, paaiškinam. Nes kas iš to,
kad padarysim už juos namų darbus? Kaip tik nesakai
atsakymo, sakai: „O ne, nežinau, 2*4, kiek čia išeina? Kaip
man suskaičiuoti? Tu gal žinai?“ Tada
tas vaikas susikaupia: „Va, vadovas
nežino, tai aš suskaičiuosiu, parodysiu,
koks aš kietas.“
Ar jūsų centras yra katalikiškas?
Taip, mes priklausom parapijai,
todėl atsiskirti kaip ir negalim. Prieš
maistą mes pagiedam trumpą giesmę,
stovyklose ryte visada būna malda. Bet
tikrai nebūna, jog susėdam ir giedam
„Aleliuja“. Dažniausiai skaitom kokį
paprastą tekstuką iš Vaikų Biblijos
ar kokius filosofinius tekstus, bet
paprastus, kad vaikai suprastų. Tada
jie atlieka užduotį: piešia ką nors,
pavyzdžiui, savo svajones ar šeimą,
ir paaiškina, ką nupiešę.
Skeptikų dažnas argumentas,
jog tokie centrai – tik būdas jaunimui pasilinksminti,
todėl jie apsimeta savanoriais, kad „prastumtų“ laiką.
To tikrai nėra, nes skelbimai apie mūsų darbą nekaba,
tad prireikia šiek tiek pastangų, kad apie tokius centrus
sužinotų. Tai veikia kaip filtras, kad ateitų tik motyvuoti
žmonės. Metų pradžioje ateina tokių pasimetusių, norinčių
pasižiūrėti, kas čia, bet dažniausiai jie neišlieka. Kaip
bebūtų, nėra paprasta su tais vaikais dirbti...
— Augustina Gabrilavičiūtė 2a
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Europos jaunimas
vienijasi

Kas tai?
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ir gyvenime – iš pernai sesijoje nagrinėtos temos
ji rašo baigiamąjį darbą. „Kodėl užsikroviau šią
veiklą? Čia ne krūvis, o vienas malonumas! Ir šiaip –
man EJP dalyvauti liko 2-3 metai, po to jau būsiu
per „sena“, tad labai bijojau, kad man pasitraukus
Lietuvoje nebeliks jokių EJP užuomazgų.“ Savo
ji padarė – po Licėjaus stogu šiuo metu steigiasi
Lietuvos komitetas, taigi tęstinumas garantuotas.
Dokumentai jau sutvarkyti ir viskas, ko reikia, kad
Lietuvos komitetas būtų oficialiai pripažintas –
surengti Lietuvos nacionalinę sesiją. Jei niekas
nesutrukdys (drebėjimas arba seniai nusibodusi
krizė), šią vasarą ji bus surengta Vilniuje, todėl,
mieli liceistai, (ir ne tik jie, jei dar kažkas
skaito „Andus“) aktyviai sekite informaciją, kad
nepraleistumėte kvietimo į sesiją. Juk joje paprastai
dalyvauja bent pusšimtis žmonių, o šiuo metu EJP
sudaro bemaž dešimt liceistų ir keli kitų mokyklų
mokiniai. Tad atsiliepkit šaukiami!

Ar rudenį atkreipėte dėmesį į skelbimą,
kviečiantį važiuotį į sesiją Latvijoje? Prašymą
parašyti nedidelę esė anglų kalba? Ne? Tai gal
bent girdėjote, kaip grupelė liceistų po mūsų
mokyklos stogu stengiasi atgaivinti didelę Lietuvos
organizaciją? Irgi ne? Keista, bet taip jau pasaulyje
„sukalta“ – ilgai ir sunkiai informacija braunasi
iki žmonių.
Europos Jaunimo Parlamentas (EJP) – 1987
metais įkurta organizacija, šiuo metu vienijanti 32
Europos asociacijas ir tūkstančius aktyvių jaunuolių.
Tikslas paprastas – ska
tinti jaunus žmones dis
kutuoti politinėmis ir
socialinėmis temomis,
keistis nuomonėmis, rū
pintis savo ateitimi ir
turėti galimybę ją kur
Vis dar netikite, jog EJP – įdomu? Štai keli
ti. Komitetai įvairiose
atsiliepimai iš sesijų:
Europos šalyse nuolat
Lukas Lastas, TB1: „Susidomėjęs Europos
rengia sesijas, į kurias
jaunimo parlamento veikla, gruodžio mėne
kviečia visų šalių narius, sį dalyvavau sesijoje Balstogėje, Lenkijoje. Į
taigi kiekvieną mėnesį
miestelį atvykome dienai įpusėjus ir viešbutyje
tokių renginių vyksta iš karto buvome pasitikti linksmai nusiteiku
po mažiausiai kelis: nuo
sio Lenkijos jaunimo. Atvykus visiems daly
vienos šalies nedidelės
viams, iškeliavome žaisti komados stiprin i
sesijėlės iki milžiniškos
mo žaidimų – „Teambuilding“. Ne veltui šie
tarpt autinės sesijos, į žaidimai laikomi smagiausia sesijos dalimi – jie
kurią vykstama tik pra lydėjo mus visos sesijos metu ir pastebimai
ėjus dideles atrankas sa kėlė nuotaiką. Tai labai energingas, šmaikštus,
vo šalyje... Ir štai apie tokią didelę organizaciją
bet paprastas būdas susipažinti su komandos
Lietuvoje nieko negirdėti...
draugais. Į komandas arba komitetus buvome
„Apie 2004-uosius mūsų šalyje egzistavo Lie suskirstyti pagal temų pasirinkimus dalyvio
tuvos komitetas, kuris organizavo nacionalines
anketoje. Penkias komandas sudarė nariai iš
sesijas ir rinkdavo moksleivius tarptautinėms Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos bei
EJP sesijoms, – pasakoja Milda Šabūnaitė, kurios Norvegijos, o sesijos prezidentas buvo graikas.
iniciatyva ši organizacija vėl pamažu atsigau Vakare šventėme „Eurovillage“, skirtą pristatyti
na Lietuvoje. Deja, per 2004-2005 nacionalinis
savo šaliai ir susipažinti. Atsivežėme lietuviškus
komitetas „apmirė“, aktyviausi žmonės išvažiavo atributus: „Duonos girą“, šakotį, „Paukščių pieno“
į užsienį arba prarado norą toliau dalyvauti... saldainius. O išbandėme norvegiškų sumuštinių
2006 metais aš likau paskutinė aktyvi EJP’erė iš
bei ukrainietiškų saldainių. Nuotaikingą vakarą
Lietuvos. Noro atgaivinti Lietuvos komitetą buvo
užbaigėme komitetų prisistatymais – labai trumpais,
visada, bet vienai sunku pradėti tokį didelį projektą. tačiau įsimintinais vaidinimais.
Galų gale 2008 metais išsiuntinėjau kvietimus
Kelios dienos Balstogėje pralėkė akimirksniu.
Lietuvos mokykloms dalyvauti Baltijos jūros EJP Dviejų dienų darbas komitete, paįvairintas
Forume Stokholme ir gavau atsakymą iš mokytojos „Teambuilding“ žaidimais neužtruko. Paskutinioji
Balčiūnaitės, kuri surinko Licėjaus delegaciją
sesijos diena atėjo greičiau, nei galėjau tikėtis.
(Marjuš, Bernardas, Juratė ir Nerijus) ir važiavo Generalinė asamblėja – tai sesijos kulminacija.
atstovauti Lietuvai. Grįžus pasiūliau idėją atkurti Jos metu buvo pristatytos komitetų parašytos
nacionalinį komitetą ir jiems pakako entuziazmo
rezoliucijos, sakomos ginamosios, puolamosios bei
užsiimti šiuo projektu. Šiuo metu yra pateiktas
baigiamosios kalbos. Įdomiausios buvo diskusijos –
prašymas užregistruoti nac ionalinį komitetą tai sesijos narių klausimai, kurie sumala į miltus
oficialiai ir netrukus turėtų atkeliauti paskutinis
rezoliucijas, bei atsakymai, kurie lygiai taip pat
patvirtinimas, kad esame EJP Iniciatyva. Kitas
sumala klausiantįjį. Po baigiamosios kalbos
žingsnis – jau visateisis nacionalinis komitetas.“
sprendžiama, ar rezoliuciją priimti, ar ne. Iš
Šiuo metu Jorko universitete Politikos mokslus
penkių rezoliucijų tik viena buvo atmesta, tad
kremtanti Milda džiaugiasi, kad EJP veikla pravertė
buvo galima pasidžiaugti sesijos produktyvaus
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darbo vaisiais. Palikti sesiją buvo sunku. Keturių dienų pasirodė
dar ir kaip per maža! Atsiminimui liko ir sesijos laikraštis,
kuriame po lietuvių delegacijos nuotrauka smagiai išraityti
žodžiai: „Keturi Lietuvos muškietininkai“. Sesija Balstogėje
užkrėtė mane Europos jaunimo parlamento virusu, vieninteliu,
kuriuo aš džiaugiuosi. Ji išties suteikė nepakartojamų įspūdžių,
kurie, sunkiai beįsivaizduoju kaip, tačiau tilpo į keturias dienas.
Visiems siūlyčiau dalyvauti EJP veikloje ir suprasti, ką suteikia
patirti įspūdžiai bei naujos pažintys.
Vytautas Karvelis, TB1 (apie Baltarusijos sesiją Vilniuje):
„Šeštadienis, ankstyvas rytas. Šiaip ne taip suradęs įžengiu
į mažą kiemą senamiesty, Latako gatvėje. Iškart pamatau
lietuvių delegaciją, bet tik po keliolikos minučių mus kažkas
pastebi ir įleidžia į Baltarusijos „Human Rights House“. Viduje
tebuvo vienas žmogus ir gerą pusvalandį prasėdėjome vieni.
Ar čia apskritai kas nors vyks? Pradėjau suprasti, kodėl EJP
vadinamas ne tokiu formaliu, kaip, pavyzdžiui, MUN (Model
United Nations). Tačiau po kiek laiko grįžo gruzinų delagcija
ir, kol šnekėjomės su jais, atsirado ir kitos (pasirodo, jie buvo
pasiklydę Vilniaus senamiestyje). Taigi tik po geros pusantros
valandos prasidėjo „Big team building“ – įvairūs rato žaidimai,
kurie galų gale baigėsi baltarusių pop dievaičių imitavimu. Iš
pat pradžių buvo juokinga, bet po 20 minučių pradėjau svarstyti,
ar rengėjai apskritai žino, ką daro (tiesa, kiti lietuviai mus buvo
įspėję, kad baltarusiai pasižymi prastu organizavimu). Vėliau
išsiskirstėme į komitetus ir nagrinėjome politines problemas.
Mano komitetas svarstė „branduolinį karą“ tarp Lietuvos ir
Baltarusijos: tarpvalstybinius nesutarimus dėl branduolinių
atliekų saugojimo pasieniuose. Padirbėję sukūrėme visai ne
blogą rezoliuciją. Kitą dieną EHU (Europos humanitariniame
universitete) tarp komitetų vyko debatai. Buvome supažindinti
su išsamiu debatų protokolu ir tai išties prisidėjo prie viso
proceso sklandumo ir aiškumo. Pasibaigus visoms diskusijoms
uždarėme renginį sudainuodami EJP himną – J. Lennono dainą
„Imagine“ – ir palinkėję vieni kitiems viso ko geriausio (apsikeitę
kontaktais ir t. t.), išsiskirstėme. Tiesa, lietuviai dar gavo gerų
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patarimų, kaip gauti finansavimą ir pagreitinti Lietuvos EJP
įsteigimo procesą. Apskritai visas reginys paliko teigiamą įspūdį
tik, žinoma, galėjo būti kiek geriau organizuojamas.“
Nerijus Černiauskas, TB2 (apie Baltijos jūros Forumą
Stokholme): „Atsikeli, krypuodamas ant vienos kojos nušliauži
iki kavos puoduko. Pakelui išgirsti: „Good morning, buenos días,
bonjour, sveikas, neblogai šokai vakar...“ Apsidairęs narandi
mokytojų, namų darbų irgi trūksta. Netoliese groja muzika,
kažkas bando užtraukti dainą, trečias kviečia pusryčiauti, ketvirtas
bando aiškinti Europos ir Azijos prekybos santykius, kuriuos,
savaime suprantama, esi gerai perkandęs ir jų „inteligentiškos
kalbos“ tau atrodo nerimtos.
Tačiau neilgai tenka baisėtis šia netvarka. Patyręs vedėjęs
su džiugia graikiška šypsena paskatina jus pradėti narplioti
šiek tiek brandesnes ir, aišku, tavo laiko vertas, europinio
masto problemas. Apsidžiaugi, pasiūlęs į rezoliucija įterpti
frazę „cripplled ethnocentric policy“, kurią neseniai išgirdai per
anglų pamoką, ir draugiškai pakritikuoti kaimynų rezoliuciją,
kuri, savaime suprantama, neatikinka realių Europos Sajungos
galimybių, bei yra „a scrap of paper.“
O dabar rimčiau – Europos jaunimo parlamentas išsiskiria iš
kitų renginių ne vien galimybe pakeliauti po pasaulį, susipažinti
su įdomiais žmonėmis bei galimybe gilinti savo žinias, bet ir savo
atmosfera. Ji suteikia drąsos ir laisvės išsakyti savo nuomonę.
Bet svarbiausia, jos dėka įvairiausi žmonės su skirtingais
įsitikinimais ir idėjomis susilieja į vieną bendrą grupę, vos ne į
vieną šeimą. Darbo vaisiai pranoksta individo galimybes. Teigti,
kad EJP sesijų metu nesužinosite arba nepajausite nieko naujo,
būtų subjektyvu ir neteisinga, o kiek patirties ir žinių gausite,
priklausys tik nuo jūsų pačių. Taigi, pabandyti verta, ypač jei
sesiją kuriame čia pat – Vilniuje.“
Susidomėjote? Tai nepraleiskite progos dalyvauti sesijoje
Vilniuje! Jei kilo klausimų, visada galite parašyti elektroninį
laišką adresu milda.sabunaite@eypalumni.org arba tiesiog
užsukti į oficialų EJP puslapį. Europa nesnaudžia!
— Unė Kaunaitė TB1

Įspūdžiai
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Kas čia per žuvų diena?
Turbūt daugelis vieną trečiadienį atėję į licėjų nustebo ir
mintyse pagalvojo: „Kas čia per žuvys?“, „Iš kur jos ir dar
penkių valstybių kontūrai?“ O į akį krito ir skelbimas apie
„International party“. Išgirdome kelis spėjimo variantus: „Žuvų
diena“, „Akvariumo gimtadienis“, „Licėjus pagaliau pasirašė
sutartį su „Vichy“ akvaparku“... Niekas nepataikė, bet visi
suvokė, kad kažkas vyksta. Išties balandžio 22-27 dienomis
licėjuje vyko antrasis „Comenius“ projekto susitikimas.
„Comenius“ – tai tarptautinis projektas apie vandenį, jo
reikšmę kiekvienoje dalyvėje šalyje ir problemas, susijusias
su juo, nors, matyt, ne tiek vanduo, kiek šalių moksleivių
bendradarbiavimas suteikia šiam projektui gyvybę. Jis tikrai
ne vienadienis ir tai jau nebe pirmasis projekto dalyvių
susitikimas – dar gruodį lankėmės Vokietijoje – o dabar
pagaliau visi atkeliavo į Lietuvą. Svečiai atvyko iš Vokietijos,
Šveicarijos, Italijos (Sicilijos) ir saulėtosios Turkijos.
Ketvirtadienis
Ketvirtadienio rytą skaitykloje įvyko visų šalių projektų
pristatymai. Sužinojome apie vandens kainas, jo kokybę,
vandens telkinių privatizavimo problemas bei jo energijos
panaudojimą šiose šalyse. Po ekskursijos į „Vilniaus vandenis“
pradėjome net tris valandas trukusias diskusijas. Labai
įdomu buvo išgirsti apie tai, jog Italijos pietuose netrūksta
problemų dėl geriamojo vandens stygiaus, didelių jo kainų
bei gerai šiame regione žinomos mafijos (o taip...!) veiklos,
kuri tiesiogiai susijusi su nelegalia privatizacija. Šveicarai
supažindino mus su savo vandens turtais, kurių turi išties
daug: sraunios kalnų upės, platūs bei gilūs ežerai. Vokietijos
delegacija daugiausia pasakojo apie hidroelektrines savo šalyje.
Vandens energija šioje itin aplinkosauga besidominčioje šalyje
yra nepaprastai svarbi, šiame sektoriuje diegiamos naujausios
technologijos. Svečiai iš Turkijos vaizdžiai mus supažindino
su mineralinį vandenį gaminančių įmonių veikla, taip pat
pabrėžė, jog vandens kokybė ir kaina tiesiogiai susijusi su
šalies regionų išsivystymo lygiu. Šios diskusijos labiausiai
praplėtė dalyvių akiratį apie kitas šalis ne tik geografiniu,
bet ir istoriniu, socialiniu pažiūriu.
Penktadienis
Ankstų penktadienio rytą išsiruošėme į ilgiausią projekto
kelionę. Apžiūrėję vienintelę Lietuvoje hidroakumuliacinę
Kruonio elektrinę, užkandę kibinų (svečiai buvo sužavėti!),
patraukėme į Birštoną. Visiems svečiams kelionė išties
patiko. Šveicarai ir turkai sakė, kad jų regionuose beveik
neįmanoma pamatyti tokių gražių, nuo kalvų atsiveriančių
lygumų plotų, kuriuos pamatė Lietuvoje.
Šeštadienis
Kitas rytas prasidėjo nuo mūsų, lietuvių, paruoštos pre
zentacijos. Papasakojome apie Lietuvos vandens kokybę,
panaudojimą, kainas, importą bei eksportą, parodėme
keletą filmukų, susijusių su jais. Pristačius medžiagą apie

Lietuvos vandenį, paaiškėjo, kad yra problemų, kurios yra
globalios – su jomis susiduria visos šalys. Diskusijos suteikė
ne tik žinių, tačiau ir įgūdžių bendrauti, derinti skirtingas
nuomones, stengtis prieiti prie bendrų išvadų.
Iškart po šių darbų išvykome į Trakus. Svečiai turėjo
galimybę išvysti Trakų pilį, pamatyti ją supančius ežerus
ir netgi kelerias vestuves! Pakeliui dar spėjome patikrinti
svečių istorines žinias apie Lietuvą (kad ir kaip būtų keista,
laimėjo italas). Vakarą užbaigėme grandioziniu tarptautiniu
vakarėliu (galite gailėtis tie, kurie neatėjot :) ).
Sekmadienis
Deja, sekmadienį jau teko atsisveikinti su italų ir šveicarų
delegacijomis. Atsisveikinimas išties buvo liūdnas, nes su
visais labai susidraugavome. Visos kelionės metu žavėjo italų
delegacijos nuoširdus bendravimas, juokai ir pokštai, kurių
iš jų išgirdome nemažai. O smagiausia buvo stebėti, kaip
šie pietiečiai tiesiog negalėjo nustygti vietoje. Nors šveicarai
buvo santūresni, tačiau nepaprastai draugiški, tolerantiški
ir šilti žmonės, stebino jų gausios žinios apie mūsų šalį.
Po graudžių „goodbye“, „I’ll miss you“ ir „don‘t forget to
write me an e-mail!” su vokietėmis ir turkais patraukėme į
Vilniaus senamiestį...
Pirmadienis
Na, o pirmadienį reikėjo atsisveikinti ir su jais... Turkijos
ir Vokietijos delegacijas išlydėjome anksti ryte. Pasiilgsime
visada besišypsančių ir gerai nusiteikusių turkų, kurie mums
labai nuoširdžiai ir išsamiai pasakojo apie savo religiją
(ypač – kodėl jie nevalgo kiaulienos) ir kultūrą.
Pasibaigus šiai įtemptai savaitei iš bene kiekvieno projekte
dalyvavusio antrakursio galėjai išgirsti: „Buvo smagu...“ Dar
keletą dienų po to šokome iš vokiečių ir turkų išmoktus
šokius, dainavome italų dainą... Šis projektas buvo beprotiškai
fantastiška galimybė susipažinti su įvairių šalių kultūromis,
visapusiškai gera patirtis. Dabar belieka pasiploti sau, truputėlį
pailsėti ir vėl kibti į darbus ruošiantis trečiajam susitikimui,
šįkart Ankaroje.
— Justė Čuprinskaitė ir
Ieva Raudonytė 2e
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Apie toleranciją ir dar šį tą
Ar tikrai tie
olimpiadininkai
tokie nesveiki?

Įspėjimas: jei esate vienas iš tų alergiškų žmonių, kuriuos
supykina vien nuo žodžio „TB“ – perverskite puslapį. Arba
skaitykite tik pasitarę su gydytoju ar vaistininku.
Pretekstas rašyti – sąskrydis

Licėjus – keista mokykla. Ne tik dėl to, jog yra
kažkoks mišinys universiteto ir mokyklos. Ir ne tik
dėl to, jog dar nė karto nelaimėjau žaidimo „pereik
per miestą ir nesutik liceisto“. Licėjus, be viso to,
dar pasižymi įvairių žmonių gausa, o ypač „labai
gabiais, gabiais ir itin motyvuotais mokiniais“ (...
ir likusiais 400, kaip aš dažnai pabaigiu šitą sakinį
mintyse), kurie „aktyviai dalyvauja olimpiadose ir
užima ten prizines vietas“. Kažkur girdėta? Manau,
jog taip. Tačiau licėjus keista vieta dėl to, jog
olimpiadose nedalyvaujantieji dažnai smerkia ar
pašiepia dalyvaujančius, nors dažnai net nelabai žino,
ką anie veikia. „Nežinau, bet tu moksliukas,“ – apie
olimpiadininkus nuomonė yra tokia.
Taigi stop stop stop. Norėčiau su jumis pasidalinti,
kas man ir dar keliems olimpiadininkams yra
olimpiados ir kokio velnio mes ten taip braunamės.
Visų pirma – pasiruošimas olimpiadoms. „Jūs
labai daug kalat,“ – dažniausiai numetamas teiginys,
jau virtęs aksioma. O iš tiesų tai tikrai nėra tiesa.
Jeigu dalykas patinka, tai ir žodis „kalti“ nėra
tinkamas, nes mokaisi ne bukai, o norėdamas
daugiau sužinoti, kuo labiau suprasti. Manęs dažnai
klausia, kiek laiko aš mokausi, tačiau kaip atskirti,
kur aš mokausi, o kur skaitau savo malonumui, nes
tiesiog labai įdomu, nes „užkabino“? Tad mokausi
aš mažai, labai mažai, tik pačias paskutines dienas
prieš olimpiadą, bet juk visus metus kažką po
truputį skaitinėju, kažką knibinėju ir būtent iš ten
ir susikaupia žinių bagažas. Matematikams, fizikams
yra kitaip – jie nuolat sprendžia įvairius uždavinius,
tačiau jų paklausus atsakymas lieka toks pat: „Nes
įdomu“.
Dar vienas dažnas klausimas – „O kam to
reikia? Ko tu ten eini?“. Štai čia būna labai įvairiai.
Dažniausiai žmonės nori išbandyti save, pasitikrinti,
ar daug jie moka, palyginti savo žinias su kitais.
Taip pat nemažai daliai smagu sutikti bendraminčių,
aplankyti kitas vietoves (juk respublikiniai turai
vyksta vis kitame mieste). Man olimpiados yra
nepaprastai džiugus įvykis, kurio ilgai laukiu. Nes
tai, visų pirma, galimybė pabendrauti su labai
įvairiais žmonėmis. Kartą skaičiau straipsnyje
profesorės komentarą apie įvairias mokslininkų
konferencijas: „O jau tose konferencijose koks
smagumas stebėti šitą gerąja prasme pamišusią dėl
savo darbo publiką! Pagaliau jie susitinka tokius

„TB’kai – ne liceistai“ – net kai kuriems Licėjaus mokytojams
šis draugiškas pasisakymas atrodo vertas dėmesio. Dėl to TB’kai
neverti važiuoti į Licėjaus sąskrydį ir šiaip neverta apie juos
galvoti (juk išbraukiame iš sąskrydžio vos 47 trečiokus, nieko
baisaus). Tai jei ne liceistai, gal ir renginiuose turėtų nedalyvauti?
Kaip čia nutiko, kad nemažą dalį šiųmetinių renginių organizavo
būtent TB’kai? Pats metas mąstyti apie atskirą TB’kų savivaldą? Ir
kaip čia išėjo, kad TB’kams (jie juk lietuviškai nebemoka...) leido
„Anduose“ rašyti? Matyt, įsivėlė klaida. Na, tebūnie, sąskrydis
kaip sąskrydis, būtų ištvėrę gal metus ir be jo (kas nenužudo,
tas sustiprina), bet dėkui mokytojams, kurie nusprendė, kad
TB’kai vis dėlto verti jame dalyvauti.
Tikroji problema – egzaminai
pačius kaip jie, suprantančius tave iš pusės žodžio,
kalbančius apie tavo numylėtą tyrimų objektą nuo
ryto iki nakties.“ Panašiai yra ir su olimpiadom,
tik švelnesne forma – niekas nuo ryto iki nakties
nekalba apie tą patį. Tiesiog jeigu žmogus domisi
muzika, tai normalu, jog jis apie ją kalbės, jeigu
pamišęs dėl knygų, tai priimtina, bet štai biologija,
chemija ir kiti mokslai pasidaro tabu. Ir jeigu fizikų
ir matematikų dar yra daug, tai vargšams biologams
susitikti bendraminčių yra tikrai didelė šventė.
O jeigu nejauti poreikio aptarinėti mokslo –
kas tada? Gamtos mokslų olimpiados pasižymi
beprotiškai fantastišku (kaip pasakytų maestro)
dalyku – savanoriais studentais, vadinamais oražiniais.
Jie sukuria nepaprastai draugišką ir šaunią olimpiadų
atmosferą, kasdien paruošia po kelis renginius, šokių
vakarui – šokius, įvairias dovanėles bei visur ir visada
rūpinasi, kad mums nieko netrūktų. Todėl nors
diena būna sunki, vakare visi atsigauna protmušyje,
stratego (įdomesnė orientacinio versija), gitarų ar
šokių vakare. O paskutinę naktį visi dalyviai gali
neiti miegoti ir žaisti stalo žaidimus, dėl to vargšai
oranžiniai netenka ir tų keturių valandų miego.
Pamiršau paminėti, kad kasdien yra išleidžiamas
olimpiados laikraštis, kuris rengiamas per naktį,
todėl kainuoja daug mūsų globėjų miego, bet yra
pilnas paskutinių aktualijų (na, kad ir „auksinių
minčių“, sukauptų tikrinant atsakymus).
Be viso šito, olimpiados turi nenusakomą dvasią.
Ten visi draugiški, visi savi. To neįmanoma užrašyti,
galima nebent patirti pačiam. Todėl nebežvairuokite
į tuos, kurie žino, ką reiškia tos kelios dienos per
metus.
— Augustina Gabrilavičiūtė 2a

Didžiausia (ir rimta) problema man atrodo supratingumo
trūkumas, kai TB2 laiko egzaminus. Toks didelis, kad galima
leisti sau triukšmauti nekreipiant jokio dėmesio į dešimtis užrašų
koridoriuose. Kam rūpi tie TB’kai! Bet jiems šie egzaminai
lemia ateitį. Viena Licėjaus mokytoja gana taikliai pastebėjo:
vienas nacionalinės mokyklos dvyliktokas net parašė skundą,
jog prižiūrinti mokytoja atėjo su kulniukais, o TB’kai negali
nė žodžio ištarti, kai sporto salėje šalia skaityklos žaidžiamas
krepšinis. Bet aš suprantu – menkų 15 (ar kiek daugiau) TB
egzaminų nepalyginsi su sunkiais nacionalinės mokyklos
išbandymais, kuomet ištisos mokyklos tampa ramybės oazėmis
egzaminuojamiesiems visoje Lietuvoje...
(Ne)kaltieji ir sprendimo būdai
Galima pateisinti ir liceistus – po trijų dienų akys tiesiog
nebepastebi skelbimų kaip neatskiriamos aplinkos dalies. Juk ir
kokiam pirmokui ar antrokui, nieko dar gerai nežinančiam apie
keliolika TB egzaminų, kyla klausimas: „Kiek jie gali jų laikyti?
Matyt, niekas plakatų tiesiog nenukabina...“ Tad mokyklos
administracijos užduotis paprasta – suteikti moksleiviams
daugiau informacijos. Plakatas, skelbiantis, jog šias tris savai
tes (nuo tada iki tada)
vyksta TB egzaminai,
todėl reikėtų gerbti
vargstančius, matyt,
turėtų didesnę naudą,
nei nesikeičiantis „Ty
los! Vyksta egzaminas.“
Problema nr. 3?
Ir pagaliau – turbūt
kiekvieno liceisto gar
bės reikalas – pašiepti
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TB’kus. Juk nė vienas geras renginys nepraeina be kokio nors
pokšto apie TB klasę... Tik nesupraskite neteisingai – pasijuokti iš
savęs galima ir reikia. Ir draugiškai pašiepti visada smagu. Patys
TB’kai mėgsta tarp savęs pasidalinti tokiomis citatomis, kaip
„ir saulė mums per garsi“ arba „mirtis nėra baisiausas dalykas,
kuris gali nutikti žmogui“ (Platonas). Bet visa tai smagu, kol
tai juokinga. Deja, kai kalbama apie egzaminus, kurie lemia
labai daug (štai laikai egzaminą ir žinai: gauni aukščiausią
įvertinimą – įstoji į kokį Kembridžą, negauni – viskas velniop.
Ir išties smagu, kai kas penkias minutes kas nors praveria
skaityklos duris ir paklausia: „Ai, tai skaitykla neveikia?“),
darosi bjauru. Dar bjauriau, kai matai, jog dauguma liceistų
(dar blogiau – mokytojų) ne juokais juodina TB sistemą.
Priežastis nr. 1
Vis svarstau apie šio fenomeno priežastis. TB’kų susi
reikšminimas? Tiesos yra – patys TB’kai pabrėžia savo vargus ir
nori būti kitokie, tačiau išskirti jau nebesijaučia tokie laimingi.
Paradoksalu. Matyt, vertėtų susimąstyti – ne supykti dėl šių
žodžių, o gerai pagalvoti, ar išties niekada nesuteikiamas
pretekstas pasišaipyti. Ir pastebėti, kiek daug TB’kai šneka,
kaip jiems sunku...
Priežastis nr. 2
Anksčiau TB’kus buvo galima smerkti už apsisprendimą stoti
užsienin. Dabar, deja, viskas verčiasi aukštyn kojom: iš TB įstoti
netgi sunkiau, nes čia gauti 7 toli gražu ne taip lengva, kaip 100.
Elementarūs praėjusių metų stojimo rezultatai gali patvirtinti,
kiek, tarkime, įstojo į Oksbridžą iš TB ir kiek iš nacionalinės
mokyklos. Skirtumas milžiniškas. Aišku, susiformavusį stereotipą
sunku panaikinti. Bet kartos juk keičiasi...
Priežastis nr. 3
TB’kų apsisprendimas daug mokytis? Man liceistų požiūris
į TB labai primena Vilniaus mokyklų požiūrį į Licėjų. Galbūt
tos patyčios ir kyla iš pavydo: kiekvienas tikras liceistas turi
pavydėti tam, kuris turi galimybę daugiau mokytis. (Jau
įsivaizduoju žmonių veido išraiškas, tai perskaičius...) Taigi,
irgi atkrinta. Mokinių požiūrį formuoja mokytojai? O kas
taip skaudina mokytojus? Gerų mokinių išėjimas? Ar vėl ta
lietuvybė? Bet atleiskit, kas pasakė, kad išvažiavęs negrįš? Be
to, beveik visi mano pažįstami buvę liceistai, įstoję į VU ar dar
kur nors panašiai, jau perstojo į užsienio universitetus. Jokio
skirtumo, deja...
Moralas: Licėjuje kalbame apie toleranciją ir net nepastebime,
kad esame susiskaldę patys tarp savęs. Tai nereiškia, kad juokai
apie TB neverti dėmesio – juoktis reikia, ir daug. Ir taip, TB’kai
patys kalti, kad užsikrovė tiek darbų. Bet kiekvienas pokštas
savy turi dalelę tiesos, kuri skaudina. Ir požiūris į TB’kus
skaudina, nes dabartiniai TB’kai išties stengiasi daryti labai
daug Licėjaus labui. Man rodos, sukurtume dar daugiau, jei
būtume vieningesni. Ir jei skaitote šias eilutes ir galvojate, kad
problema iš tiesų nė neegzistuoja, tai išreikškite savo poziciją
tyliai pratipendami pro skaityklą, kai šioje vyks(ta) egzaminai.
— Unė Kaunaitė TB1
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Nuomonė

Kodėl žmonės vaikšto
dviem kojom?
arba Kodėl gyvūnai
neišrado kompiuterio?
2009-ieji – jubiliejiniai Čarlzo Darvino ir jo idėjų
metai. Tokia proga verta panagrinėti, kur Darvinas ir
jo idėjos mus galiausiai nuvedė. Ar evoliucijos teorija
viską pasako apie žmogų ir kitus gyvius? Pavyzdžiui,
ar gali evoliucija paaiškinti individualizmą?
Evoliucija – rūšių atsiradimo ir vystymosi bū
das. Rūšys keičiasi, prisitaikydamos prie aplinkos,
konkuruodamos, taip, pagal šį modelį, išlieka tik
labiausiai prisitaikiusios rūšys su naudingais bruožais
(čia kyla itin egoistiška mintis apie žmogų).
Pastaraisiais amžiais stengiamasi ką tik galima
paaiškinti moksliškai, net tokius dalykus kaip
charakteris arba į kiek dalių lūžta sausi spagečiai.
Mažai kas paliekama nuojautai ar vaizduotei. Mano
nuomone, ilgainiui (na, per kelis šimtmečius) toks
mokslinis entuziazmas gali šiek tiek atslūgti – ne
atradimų sumažės, bet tikėjimo beribe mokslo
galia. Į kuo mažesnes padalas skaidom liniuotes,
tuo daugiau jose kvarkų ir Higso buzonų telpa. Dėl
tokio kabinėjimosi prie smulkmenų (tarkim, kvarkai –
smulkmenos), netgi senoji geroji evoliucija šiais
laikais nebe stebuklas ir nebe tokia triumfuojanti
kaip dar prieš keliasdešimt metų.
Dėl visai suprantamų priežasčių evoliucija yra
itin įtartina, kai prašnekame apie žmogų. Žinoma,
niekas neneigia, kad kažkada karstėmės po medžius
ir braukėm krumplius žeme. Daugiau abejonių kyla
dėl tokių žmogaus savybių, kaip etika, moralė ar
saviraiška, kilmės.
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Teisybė, dalis jų paaiškinami ir paprastais
evoliucijos terminais. Pavyzdžiui, prielankumas
žmonėms ir tarpusavio pagalba. Taip kilniais poel
giais evoliucija maskuoja bandymus išsilaikyti kaip
rūšiai. Padėdami vieni kitiems žmonės laikosi
principo „vienas už visus, visi už vieną“, todėl juos
gana sunku nugalėti. Galbūt bendradarbiavimas
kaip tik ir nulėmė sėkmingą žmonių raidą.
Šitaip galima paaiškinti nemažai gražiausių
žmonijos jausmų. Tačiau ne visus.
Viena iš žmogaus savybių, sunkiai, mano
galva, paaiškinama evoliucija, yra individualumas.
Individualizmas visai nepadeda išgyventi rūšiai.
Rūšies išgyvenimas visada reiškia grupės išgyvenimą,
o tam visai nereikia būti individu, anaiptol, daug
geriau būti grupės dalimi. Individualizmo sąvoka
nurodo, kad turim reikalą su aiškiai matančiu ribą
tarp savęs ir pasaulio, su vienu. Dėl to nenorą dalintis
saldainiais ar diktatūrą irgi galėtume vadinti tam
tikra individualizmo apraiška.
Mano nuomone, suvokimas, kad esi ne viena iš
pasaulio dalelyčių, o atskiras pasaulis, turėjo būti
dramatiškas. Tai suvokę žmonės, atrodo, pergudravo
evoliuciją savais, individualiais, metodais. Žmonėms
individualizmas lyg ir nekliudo. Atvirkčiai, visai
padeda. Individualus progresas, matyt, greitesnis
už visų bendrą: užtenka nuskristi į Mėnulį vienam,
kad tai taptų žmonijos laimėjimu.
Po tokių samprotavimų evoliucija visiškai pasi
tikėti nebeišeina. Argi gali evoliucija paaiškinti
tokius reiškinius, kaip religija ar kūryba? Formaliai
visa tokia veikla yra skirta tiesiog liūdesiui nuvyti
ar suteikti savo gyvenimui tikslą. Tokiu atveju,
kaip rašė Mary Midgley vienam straipsny, juokas,
gėlių komponavimas ar futbolas gali būti lengvai
pamainomi vieni kitu – jų visų pas
kirtis tokia pati. Argi?
Tiesą sakant, kol kas smarkiai
abejoti evoliucija pagrindo juk nėra.
Na ir kas, kad kokios žmogiškos
silpnybės iki galo gal ir nepaaiškina.
Tokio masto teorijai galima būtų
atleisti, bet vis dėlto tai – jau šiokia
tokia spraga.
Galbūt moralės aiškinimas
evoliucija ir taip nėra pats pop
uliariausias. Ar turi tada prieštaravimas
jam prasmę? Tai tiesiog svarstymas.
Matyt, nuskambės labai nekorektiškai,
bet gal žmonės kažkada šiek tiek
nuklydo nuo draugiškų evoliucijos
patarimų. Tai bent jau paaiškintų
tokius nukrypimus nuo universalių
principų. Bet kuriuo atveju, tokie
neatitikimai juk žmonių galiausiai
nenuvedė drontų ar mamutų keliu.
Galbūt evoliucija ir žino, ką daro.
— Agnė Ulytė TB1

Vaizdeliai
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Iš liceistų gyvenimo...
O jūs manėt, kad tik mokytojai „perliukais“ šneka?..

(Po biologijos egzamino) Taip imsiu ir neišlaikysiu egzamino. Oi!
Tfu tfu tfu (tris kartus spjauna ir apsidairo medžio) Ai, pabelsiu į žolę.
Vis tiek ta pati celiulozė.
Kalbasi du TB’kai:
– Aš diplomo atsiimti važiuosiu su 7 autobusu.
– O aš tai su 45...
Virvės traukimas per užgavėnes:
– Čia kaip Rusija prieš Suomiją per žiemos karą.
(trečiokų pokalbis apie jų pačių kurtą Mediumą)
– Vakar vėl pasižiūrėjau įrašą...
– Kiek tu gali tą Mediumą žiūrėti?!
– Na, jau penktą kartą. Ir man vis dar juokinga!
– Na, man patinka vienas vaikinas, bet einu susitikti su kitu ir...
– Ei, čia geras, galima suvesti į lygčių sistemą!
– Bet žinai, kur bėda? Diskriminantas neigiamas.
– Būkit geri! Penktadienio vakaras!

(kalbasi su liceistai apie trečią draugą):
– Šiaip velniava, aš manau, kad jis mirė. Nes nekėlė mobilaus visą savaitgalį,
o šiandien niekas nekėlė namų telefono...
– Na, jis penktadienį buvo su manim kokias dvi valandas... Ir atrodė
visai gyvas!
– Tai taip... Pala! Ką tu veikei su juo penktadienį?
– Buvau parodoj.
– Aha... Aš manau, kad jis numirė šeštadienį.
(TB chemijos pamoka):
– Bet per pirmąją egzamino dalį jūs negalėsite naudotis skaičiuotuvais.
– Mes juos turėtume implantuoti į save kaip nors...
– Man reiketu surinkti penkis zmones filmui...
– O kodel butent penkis?
– Nes penki taskai sudaro tobula apskritima.

(apie to paties numerio dienyne turėtoją prieš atiduodant A. Skūpo
namų darbus):
– Nuo jos taip paprastai neatsišviesi! Ji nori viską PA-AIŠ-KIN-TI!!!

Idealas – tai Sakio Rouvas kūnas, Aleksandro Rybako akys
ir Juozo-Tumo Vaižganto protas.

Aš sportuoju ir tiesiog jaučiu, kaip pieno rūgštys skiriasi...
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Rytojus

kartojai jo vardą: „Matai, Matai.“ Tada tau buvo
labai gėda, lyg būtum padarius kažką nepadoraus...

Mes susikurdavome rytojų, apskaičiuodavome jį iki mažiausios smulkmenos. Matėme jame žmones, kuriuos mylėsime, vietas,
kuriuose būsime, universitetus, kuriuose mokysimės. Mes susikurdavome rytojų, į kurį sudėdavome savo viltis ir baimes, tačiau
visad saldesnį, nes palikdavom vietų stebuklui. O rytojus pasinaudodavo savo magiška savybe virsti šiandiena. Išsigandę to, kaip jis
pasikeitė, mes susikurdavome naują rytojų ir laukėme jo, nepripažindami savo gyvenimo.
— Agnija Leonova 3b

katiniškus veido bruožus priminė uodeguotas padaras, kurį
glostei.
Jauti, kaip akys sulimpa nuo ištinusių vokų sunkumo, bet ne
nuo miego. Minčių srautas išvargina smegenis. Švininės mintys,
mintys... skausmas išsunkia jėgas.
„Matas rašė nuostabias eiles. Atsimenu, kaip jis su lengvu
pasididžiavimu padavė man laišką, gautą iš vieno žymiausių
šalies poetų. Su pagyrimu, paraginimu kurti. Jam rašė: „Esi
perspektyvus, mąstai labai aštriai ir įdomiai“ ... perspektyvus.
Kaip jis gavo tas vertybes, kuriomis gyveno? Ne šnekėjo, o
gyveno. Jis gi visą vaikystę matė tik skurdą, žemės purvą,
pradvokusį nuo degtinės tėvą ir isterikę motiną, kurią gindavo
nuo tėvo. Išsiropštė iš viso to ir išvažiavo studijuoti į sostinę, po
to papildomai dirbo laikraštyje, kad nusiųstų motinai pinigų. Yra
žmonių, kurie žingsniu arčiau tobulybės. Atrodo beprasmiška
pykti ant pasaulio, kad su tokiais žmonėmis taip pasielgiama.
Su tokiais... taip. Bet vis tiek egoistiškai pykstu, nes tai atsitiko
būtent jam. Bet kam, bet ne jam.“

Insomnia
„Insomnia – skamba kaip gražus moteriškas vardas.“
Vaikystė. Linijinis kaimas: močiutės geltonas namas, jo tėvų
žalias namas, prie jo – šulinys, ten eidavai pasiimt vandens,
o jis panešdavo kibirą iki geltono namo. Tokie maži: tavo
plaukučiai buvo pieno spalvos, jie sukurdavo angeliuko įvaizdį;
jis turėjo labai dideles pilkas akis bei žavią katino šypseną.
Dar nežinodama žodžio „flirtuoti“ reikšmės tu jau mokėjai tai
daryti, o jis būdavo tau geras. Kai vaikai žaisdavo vestuves, tu
beveik visad buvai jo nuotaka. Kai žaisdavote parduotuvę, jis
sutikdavo sumokėti daugiau alyvos lapų už tavo iškeptą smėlio
pyragą, nei šis buvo vertas. Jūs pakaitomis įsimylėdavote vienas
kitą. Tai dar nebuvo meilė, bet jau labai rimtas išgyvenimas. Ir
judu sėdėdavot ant kalniuko, kartu stebėdami saulėlydį. Kiek
šviesos buvo tom dienom.
Atsimerki, įkvepi, užsimerki. Pamatai mirštantį žmogų.
„O juk kai išgirdau: „Matą nužudė“, nieko nepajutau. Tada
pamaniau, kad esu beširdė, kad neturiu jausmų. Bet jie grįžo
kartu su prisiminimais. Pirma tylėjau, ilgai tylėjau, nes nenorėjau
tikėti. Juk taip nebūna. Atėjo suvokimas, kad tai ne istorija iš
kriminalinės laidos, kad tai atsitiko. Žiauri vaizduotė jausmus
pavertė aštriomis emocijomis.“
Dieną kitaip. Dieną jis buvo gyvas. Prisiminimuose. Jo

Kai tau buvo septyneri, ne daugiau, ir buvo tavo eilė jį
įsimylėti, vieną naktį pažadino močiutė, sakė, kad garsiai

Besikalant sparnams
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Nukrečia nemigos drebulys, raumenys maudžia,
lyg prisunkti kažkokio gyvio nuodų. Dabar jo vardą
rėktum kitaip, dėl kitos priežasties.
„Ar jis labai kankinosi? Kaip jam skaudėjo, kai
laužė rankas, kai smaugė? Ir... už ką? Nejau galima
taip paprastai imti ir netekti žmogaus, tokiu būdu?
Taip. Paprastai. Už tai, kad kišosi ne į savo reikalus?
Tiesos kaina. O gal tai buvo tiesiog narkomanai,
norintys pinigų? Jie nekankintų. Nekabintų, lyg jis
būtų pasikoręs... Vaizduotė per daug laki, mato viską
iki smulkmenų. Ir taip paprasta...bet kurį žmogų,
įsitikinusį, kad jo gyvenime to nebus.“ Kažkur gerklėj
užstringa drėgnas skausmo kamuolys.
Galva tuoj plyš. Išsilenki, braukydama kojomis
nusitempi antklodę nuo kūno. Atrodo, reikia norėti
gyventi, vertinti tai, kad guli čia, saugi, bet nenori.
Mirti irgi nenori, tai kažkoks kitas jausmas. Atsiguli
ant pilvo, kiekvienas įkvėpimas vis sunkesnis, nori
išgaruoti, bent šiąnakt pabėgti nuo visko... išgaruoti.
O kažkada iškėlei jam pavydo sceną (atrodo,
dėl to, kad jį pasigriebė kita nuotaka): užsiropštei
ant šieno kupetos ir papūtusi lūpas pykai; jis atėjo
atsiprašyti. Žinojai, kad atsiprašo net nesuprasdamas,
kuo kaltas, bet tada tik dar labiau juo žavėjaisi. Visus
šonus niežtėjo po šokinėjimo šiene.
Ši nemiga kaip atgaila, gal už tai, kad atitolai,
laiku neparašei, nepaskambinai. Tu klausei mamos,
kodėl nepasakė iškart (juk tu turėjai teisę žinot, turėjai
teisę bent pabučiuoti į kaktą), bet jai atrodė teisinga
atsakyti: „Negalėjau, žinojau, kas bus, kai sužinosi.
Susitarėm, kad močiutė atvažiuos ir pasakys... Juk
jo jau nebebuvo.“ „Būtent, mama, reikėjo pasakyt,
nes jo nebebuvo.“ Negalima, na negalima gi bandyt
apsaugot nuo skausmo, kurį privalai patirti. Taigi
nesąžininga, neatleistina. Ir patiri dar sunkiau, su
kaltės jausmu visam gyvenimui, kad kažko nepadarei.
Kodėl tik dabar, kai jis po žeme, grįžta prisiminimai,
tokie brangūs?
„Aš taip ir nepamačiau jo suaugusio, jau vyro,
ne to sentimentaliai žavaus berniūkščio. Jis visad
atrodė jaunesnis, negu buvo, kai matėmės atrodė vos
penkiolikos. Močiutė sakė, jog per tuos du metus
labai suvyriškėjo. Nepamačiau jo karste, gulinčio
kaip graži porcelianinė lėlė, tik su dviem žymėm
ant kaklo. Neišgirdau, kaip į karstą atsimuša žemės
grumstas Jis – prisiminimas ir prisilietimas prie
kapo žemės manęs neišgelbės.“
Nesibaigiančios nakties insomnia, mirštant ir
vaikui tavyje.
— Agnija Leonova 3b
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linksmiausias metų renginys –

LICĖJAUS SĄSKRYDIS
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Margarita mato Dievą siaurai siaurai. Va, kaip šitas pieštukas...
Aš įsivaizdavau, kad jūs nagrinėjate kūrinį.
Viename vertime Faustas labiau nori tarnauti, o kitame
visai nenori...
Mokėkime meniškai ištaisyti klaidas.

Jis antras turtingiausias žmogus žemėje. Na, ne žmogus, o
menininkas.
Jums reikia pamatyt, kad išties suvoktumėt. Va, pasako –
Sabonis 2,20, na ir kas tie 2,20? Aš atsistosiu ant kėdės ir būsiu
2,20. Bet kai ateina Sabonis... tai jums ne Jankauskas ant taburetės.
— Ričardas Jankauskas

Kada čia jisai padarys mums kokią nors kliurką?..
Lankainis virsta diskasukiu... Kas bus, jei rėtis taps hardu,
o lankainis – draiveriu?
(apie „Metamorfozę“): Vabalų nemužmušu, nes jie labai ilgai
vystosi, stengiasi - užmuščiau trijų metų darbą!
Mokinys: Bet visi paukštukai tai minta vabaliukais...
Tėvai galėjo Gregorą išdresiruoti, vesti jį pasivaikščioti...
— Eglė Galubavičiūtė

[apie kunigaikščius]: Vytautas nieko nežudė. Mindaugas jau
prižudė pakankamai.
Vytautas ištekino savo senelę už Rusijos caro, Ivanas trečiasis
buvo jos anūkas.
Ivanas Rūstusis pasitelkė opričnikus vienyti šalį. Prisikabina
opričnikas kunigaikščio galvą prie šalmo, kaip ištikimybės
ženklą, ir joja.
— Algis Sindaravičius

Visas tendencijas sukiši į vieną vietą. Na, sukiši į Prancūziją...
Žmonės negalėjo nepastebėti, kad prasidėjo I pasaulinis
karas, nes ėmė trūkti maisto, pasikeitė laisvalaikis...
Garibaldis tai išvis: tai atsiranda, tai dingsta, tai atsiranda,
tai vėl dingsta...
Išvados bus padarytos – Piedmontas ims augintis raumenis.
Krymo kare dalyvavo ir Piedmontas: reikia gi kažkur draugų
susirasti.
Čia kaip sakoma: du lietuviai – trys partijos. Susėda ir svarsto
valdymo fromą, o priešas tai eina...
Jie tikrai nebuvo linkę vienytis: ką jūs galvojat, prarasti
savo kiemą!
Rusai visada pasiruošę padėti.
Tu iš Šeškinės, aš iš Lazdynų, turim abu kažkokį akcentą, bet
vis tiek lyg ir savi... O va kai iš Kauno ar Panevėžio atvažiuoja,
tai jau iššūkis.
Tikras lietuvis turi būti su treningais, nusiskutęs ir už BMW
vairo.

Feminizmas yra parodija.
Senas diedas yra savaime juokingas personažas: senmergių
niekas nesuranda, bet jos pačios randa sau, o senberniai net
patys negali nieko rast.
— Asta Karaliūtė-Bredelienė
(Mokiniui, kuris neišlenda iš laboratorijos)
Mokytoja: O tau jau 18 yra?
Mokinys: Yra.
Mokytoja: Ai, tai va kodėl tavo balsavimo biuletenį į Licėjų
atnešė...
— Virginija Barbaravičiūtė
(Apie English B egzaminą): Gausit jūs tuos 7 arba 6. Jau kad
5 gautum tai reikia būti... Japonu.
— Eglė Karmonaitė

— Saulius Jurkevičius
Nėra nė vieno vegetaro, kuris turėtų tokį skrandį kaip karvė.

Buvo man kartą: ėjau palei jūrą, švietė saulė... ir nušoviau
arabą. Ko jūs žiūrit taip? Nebuvo jums dar taip?

Mokinys: Mokytoja, o ką reiškia šitas žodis?
Mokytoja: Taip.

Įsivaizduokit – prasideda karas, tada mes surenkam chebrą...
tai yra... jaunuolius...

Nuuu kaip „netrukus“... vienas kitas tūkstantis metų ir...

— Linas Ulevičius

Steponavičius iš vis nežino, kad gamta yra.
Mokytoja: ...ir žviegia visi dabara dėl to kiaulių gripo!
Mokinys: Jeigu jau žviegia, tai, matyt, jau per vėlu...
— Alyda Daulenskienė
Kokios čia atostogos, kai visi aplink nedirba!..
— Vilija Balčiūnaitė

Poezija turėtų būti ne tai, kad aš su kaimynu buvau ir gėriau...
Mokytoja: Na, ir vėl tau kažkas rašo žinutes nelaiku...
Mokinys: Taip, tai aš ir rašau jiems: „Atsikniskit“.
Mokytoja: Naaa... Ar tokius žodžius verta siųsti į eterį? Paskui
jie skraidžioja du milijonus metų aplink žemę...
— Vilija Dailidienė

