,,Medicine, law, business, engineering: these are noble
pursuits and necessary to sustain life. But poetry,
beauty, romance, love… these are what we stay alive
for.“ (Dead poets society, 1989)

TURINYS

2020.09.01. „Andai“ sugrįžo.
Vienas svarbiausių dalykų, kurių niekada negalima
užmiršti: karantino metu dauguma mūsų nuo
pasikeitusios kasdienybės paguodos ieškojome ir
ją radome mene. Būtent dėl šios priežasties tokius
kultūrinius ir bendruomeninius leidinius kaip ,,Andai“
reikia dar labiau puoselėti, išdirbti, viešinti, nepalikti
jų antrame plane. Karantino metu įvykę pokyčiai atsinaujinusi ir toliau besipildanti redakcija - tampa
puikia paskata vėl prisiminti, kokį lobį per daugelį metų
(pirmasis ,,Andų“ numeris buvo išleistas 2002 m.!)
sukaupė Vilniaus licėjaus bendruomenė bei toliau,
daugiau nei bet kada anksčiau, domėtis ir kurti.
Metai iš metų vieta dalintis mokinių darbais išlieka
kūrybos almanachas ,,Sparnai“. Puikia platforma tam
tapo ir praeitais metais licėjaus bendruomenės įkurtas
internetinis tinklaraštis ,,Skliautai“, kuriame mokinių
kūryba paskirstoma į 5 rubrikas. ,,Skliautai“ buvo didelis
žingsnis ne tik licėjaus kūrybos viešinimo prasme, bet
ir universalumo, prisitaikymo prie skaitytojų įvairovės
prasme. Konkrečiai šį aspektą norėčiau dar labiau
tobulinti ir su ,,Andais“ – platinti aprašomų temų
horizontus, suteikti platformą ne vien rašytojams apie
kultūrą ir meną, bet ir apie mokslą, politiką, keliones,

Jūsų nuomonių, atsiliepimų, idėjų bei
kūrybos lauksime svetainėje
andai.licejus.lt

ir daugybę kitų temų, kurios ne tik pritrauktų didesnę
skaitytojų auditoriją, bet ir suteiktų progą pasireikšti
įvairaus plauko rašytojams.
Svarbiausia žinoti, jog „Andų“ redakcija ribų neturi
– į ją įsitraukti gali bet kuris iš jūsų. Linkiu visiems
norintiems pasinaudoti šia proga prisidėti prie tokio
unikalaus ir reikšmingo projekto. Bus paprasta, laisva ir
gražu.
Darbingų metų linkinti
„Andų“ redaktorė
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Sveiki, mieli pirmokėliai ir žavios pirmokėlės,
Dabar, kai rašau, nežinau, nei Jūsų vardų, nei kiek
mergaičių matematinėje klasėje. Nežinau, kurį Jūsų
globosiu ir kokia bus krikštynų tema. Nežinau, kas
Jūsų lietuvių mokytoja ar kokiomis akimis matote licėjų.
Kalbėti apie Jus man sunku. Ir vis dėlto ką nors vis tiek
parašyti turiu. Tad pasakysiu tai, ką daug kartų girdėsite:
sienos baltos, sienos šviežios – netepliokit, nespardykit
ir šokoladu ant jų nepieškit. Įspėsiu, kad darbo čia kartais
daugiau nei pakankamai, todėl viską darydami paskutinę
akimirką norėsit kiaurai žemę prasmegti (tačiau tikėtinai
po to vėl viską pasiliksit paskutinei dienai) ir kad muzikos
klausymams per daug laiko skirti neįmanoma, tik per
mažai. Įterpsiu, kad licėjuje galimybių atrasti save yra
begalė, tad nebijok bandyti, nebijok klysti, nebijok augti ir
atrasti tą save, kurį net negalvojai egzistuojant, atskleisti
ir sužydinti tą, kurį slėpei nuo visų, bijodamas išgirsti jų
nuomonę ar galvodamas, kad kiti gali geriau, išauginti
silpnąsias, sustiprinti tvirtąsias savęs dalis. Paminėsiu,
kad licėjus tai namai, todėl prireikus nebijok kreiptis į
kažką, o gal tiksliau bet ką. Nes žmonės čia Tave mato

ir jiems Tu rūpi. Čia mokytojai, kai būsi alkanas, duos
kruasaną, rūbininkės, kai atrodysi liūdnas, paklaus kas
ne taip, mokiniai, kai visas drebėdamas žengsi dar vieną
pirmą žingsnį, palaikys. Ir, jei galvoji, jog dėl to, kad esi
dar visai naujas čia ir jauties pasimetęs, kiti Tavęs savu
nelaikys, nesijaudink – aš irgi dar pasiklystu rūsyje.
Nebijok kreiptis ir į dar nepažįstamą – čia visi savi,
o jei dar ne, tai metas tokiais tapti. Licėjuje Tu esi Tu,
kiekvieno vardas čia prasmingas. Čia mokytojai atpažins
Tavo balsą stotelėje, pasiūlys Tave karnavalui, kvies į
konkursus ar olimpiadas, o gal tiesiog pasakys, koks Tu
užsidegęs, drąsus, vertas. Ką jau kalbėti apie mokinius...
Tai Tavo kelionės licėjuje pradžia. Kelionės kupinos
juoko, žinių, draugų, patirties. Tad tariu trumpą sudiev.
Iki tol kol gausiu pažinti Tave ne kalbėdama popieriaus
lape, bet žiūrėdama tiesiai į jaunas, tyras ir noru
trykštančias akis.

Danielė Ramanauskaitė
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licėjaus prezidentė, noriu Tau dar
daug pasakyti. Noriu džiaugtis,
sentimentaliai atsidusti, poetiškai
paliūdėti ir deramai padėkoti. Šio
mano kelio pabaiga jau čia pat ir
dabar tariu vienus paskutinių žodžių
Tau.
Lygiai prieš metus aš dar
nebuvau priėmusi sprendimo tapti
licėjaus prezidente. Nebuvau jo
priėmusi iki pat tos dienos, kai
stovėjau prie rinkimų komisijos
stalo ir svarsčiau, ar pradėti parašų
rinkimo procesą. Aš, meno žmogus,
paprastai leidžiantis savo dienas
teatre, ir dar ketvirtame kurse?
Visos aplinkybės, atrodytų, sakė ne.
O ir ketvirtoko prezidento licėjuje
jau niekas nebepamena… Bet vidinė
nuojauta tądien sakė kitaip. Pajutau,
kad licėjuje aš galiu kur kas daugiau,
nei darau, o jau buvau spėjusi ne tik
iš svetimų, bet ir iš savų vadovavimo
klaidų per trejus metus pasimokyti.
Suvokiau, kad liko tik metai, o dar
daug užmojų neįgyvendinau ir daug
darbų nenudirbau. Juk niekam
nepatinka žmonės kurie tyliai teisia,
bet patys nesiima darbo. Griebiau
tuos kandidato dokumentus į
ranką ir nusprendžiau – pasyvus
licėjaus
savivaldos
stebėtojas
daugiau nebebūsiu. Pasiryžau
padaryti viską, ką galiu ir nė karto
nepasigailėjau, kad nusprendžiau
tapti prezidente. Tai buvo geriausi
metai licėjuje. Nuo pat pirmos savo
kadencijos dienos jutau, jog esu
labai mylima. Jutau, jog licėjui esu
reikalinga ir čia laukiama. Kas rytą
palydintis labas rytas, prezidente
buvo ypatinga mano gyvenimo
dalis. Noriu padėkoti kiekvienam
liceistui už mūsų dienas kartu – jūs
nė minutei neleidot pamiršti, kodėl
esu čia. Iš jūsų gavau tiek daug, kad
bent pusei gyvenimo užteks…
Mano vienas iš didžiausių norų
buvo paprastas – padaryti taip, kad
Senatas būtų matomas. Aš norėjau
pajudinti nusistovėjusią licėjuje
Senato ir prezidento poziciją, tikėjau,

G. Jauniškio nuotr.

kad tai nėra tik formalūs valdžios
organai. Tikėjau, kad Senatas yra
pajėgus imti licėjaus gyvenimą į
savo rankas. Ir mano puiki komanda
įvykdė šį užmojį su kaupu: Senatas
tapo viešas, atviras, veiklus ir, drįstu
sakyti, įdomus licėjaus žmonėms.
Manau, jog ilgalaikėje perspektyvoje
to labiausiai ir reikėjo. Senato
sėkmės receptas – tęstinumas.
Suprantu, jog visas mūsų indėlis
yra absoliučiai bevertis, jei XXVII
Senatas tradicijų nebepratęs ir
reputacijos nebeišlaikys. Esame
renkami metams, kad vis kita
komanda kasmet sukurtų ką
nors naujo, nepamesdami to, ką
kūrė pirmtakai. Kuo Senatas yra
patrauklesnis, tuo didesnis šansas,
kad kitų rinkimų metu čia isdrįs
ateiti veiklūs, geranoriški, stiprūs
žmonės ir susiformuos tvirta
komanda. Aš tikiuosi, kad po manęs
prezidento postą užims labai rimtas
ir atsakingas kandidatas, į licėjaus
prezidento postą pažiūrėsiantis taip

pat perspektyviai, svajosiantis drąsiai
ir nebijosiantis klysti. Tikiuosi, jog
tai bus žmogus, turintis tikslą duoti,
o ne imti. Licėjaus prezidento postas
labai daug išmoko, tačiau mokytis ir
ieškoti savęs, mano nuomone, čia
jau ne vieta. Geras prezidentas turi
žinoti, kur ir kodėl eina.
Brangus laikas su mylima
komanda, daug klaidų, daug gerų
sprendimų ir kartais išnyranti
nuovargio gaidelė besišypsančiame
veide. Tokie buvo mano metai. Toks
yra licėjus. Be sąžinės graužaties
galiu atsisveikinti ir užverti
duris, nes žinau, jog ėjau tvirtai,
drąsiai ir su liepsna akyse, o savo
svarbiausią galimybę – vadintis
licėjaus prezidente – išnaudojau iki
paskutinės dienos. Užaugau ir keliu
sparnus, bet dalelę širdies palieku
– taip, kaip ir kiekvienas tikras
liceistas.
Tai tiek šią kadenciją.

Akvile. Gelžinyte.

DOVANA LICĖJUI
XXVIII laida dovanoja licėjui vieno garsiausių
Lietuvos dailininkų Vilmanto Marcinkevičiaus
originalų, būtent licėjui tapytą kūrinį. Ši dovana
ne tik tęsia ilgametę abiturientų dovanų licėjui,
įteikiamų išleistuvių metu, tradiciją, bet ir įamžina
30 senojo licėjaus metų.
Vilmantas Marcinkevičius - išskirtinė figūra Lietuvos
meno kontekste bei vienas ryškiausių šiuolaikinės
neoekspresionistinės
tapybos
atstovų
šiaurės
Europoje. Dar būdamas studentu, jis išsiskyrė ryškia
ir ekspresyvia tapyba, kuri buvo ir yra stipriai nutolusi
nuo tradicinės Lietuvos tapybos mokyklos. Jo tapybos
koloritas pribloškia efektingais kontrastingais spalvų
deriniais. Derindamas mėlyną su geltona, mėlyną su
raudona, geltoną su žalia, menininkas sukuria netikėtus
koloristinius sprendimus, kurie emociškai labai stipriai
veikia žiūrovą. Baigęs tapybos studijas Vilniaus dailės
akademijoje, Vilmantas buvo pastebėtas kolekcininkų iš
Danijos ir taip atrado savo kelius į Šiaurės Europos šalių
meno pasaulį. Jau dešimt metų Vilmantas tapo Danijos

karališkąją šeimą ir kitus žymius asmenis, jau bene
trisdešimt metų dalyvauja grupinėse parodose, rengia
personalines parodas, bei džiugina savo meno gerbėjus
naujais kūriniais.
,,Kai pirmąkart kalbėjausi su dailininku, jis man
pasakė, jog visad norėjo prisiliesti prie licėjaus mito:
suprasti, kas šią mokyklą daro tokia ypatinga. Šį mitą
aš stengiausi atskleisti - surengiau Vilmantui ekskursiją
po licėjų, nusiunčiau visą senojo licėjaus nuotraukų
galeriją, pasidalinau mūsų renginių vaizdais bei įrašais.
Vaikščiojome po naują pastatą, o mintyse turėjome
senąsias licėjaus sienų ,,freskas”… Pastebėjau, kad
Vilmantas mūsų aurą greitai pajuto, o atsisveikindamas
paantrino, jog čia tikrai ne tik mokykla. Vėliau aš dar
perdaviau Vilmantui keletą legendinių senojo licėjaus
plytelių - sakė, jog prieš įamžindamas drobėje norėjo
palaikyti jas rankose, nes būtent užtapomų sienų,
nukritus plytelei, istorijos įsiminė labiausiai.
Gal tai bus licėjaus meno kolekcijos pradžia?”
Akvilė Gelžinytė
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Antanas Gra žulis

KAS YRA ŽUVĖDRIUKAS?
Kiekvienais metais vykstantys didieji licėjaus
renginiai pastaruoju laikotarpiu įgavo kiek kitokį
prieskonį. Persikėlęs į Senvagės salę ir koridorius,
šiemet antrokų Mediumas atskleidė septynių
mirtinų nuodėmių istoriją.
Jau keliaudamas į renginį jaučiausi suintriguotas.
(Prisiminkime įspėjimą Facebook’e – DĖMESIO.
2020 m. mediumo tvarka: 1. BŪTINAI turėkite
numeriuką…) Akivaizdu, kad laukė šis tas netikėto. O
kur dar įspėjimas nevėluoti, mat „kitaip griūtų sistema“.
Pirmiausia pajutau stoties atmosferos chaosą: ir
gyvas susidomėjimas, ir nuobodžiavimas daugybės
jau suskirstytų į grupes licėjaus mokinių akyse. Na,
o tuomet prasidėjo… Pateikiu ataskaitą iš mano, kaip
žiūrovo, perspektyvos. Licėjuje savo auklėtojo buvau
išmokytas, kad visuose dalykuose reikia atrasti penkis
privalumus ir tris trūkumus. Taigi štai jums tam tikrų
elementų įvertinimas.
Mediumo formatas buvo netikėtas, naujas. Pirma
dalis – ekskursija po stoteles (klases, koridorius,
fojė, laiptines…) stebint vis naujus vaidinimus – tai

2020m. rugsėjis

klaidžiojimas po tamsoje skendinčią mokyklą ir
bandymas nusikelti į kažkokį kitokį, nejaukų ir kiek
bauginantį pasaulį. Pasaulį, kuris, kaip paaiškėjo,
pilnas… nuodėmių. Mus pasitiko septynios mirtinos
nuodėmės (puikybė, gobšumas, pavydas, rūstumas,
gašlumas, rajumas, tingumas)! Kraupumėlis… Pačios
stotelės iš pradžių gal ir ne visus nuteikė palankiai, bet
kuo toliau ėjome, tuo labiau įtraukė. Tai buvo iš tiesų
paveiku. Po įspūdingos, fantasmagoriškos įžangos
lūkesčiai tapo dideli, tad spektaklis kiek nublanko.
Spektaklis, turėjęs sujungti visus matytus numerius į
vieną visumą, apibendrinti ir pateikti kosminio masto
išvadas apie nuodėmes, gyvenimą, mirtį (kas vargu
ar apskritai yra įmanoma), tapo painia, labiau ne
paaiškinančia, o kai kur labiau gluminančia istorija,
kurioje buvo juokingų ir filosofiškų momentų.
Žinoma, kiekvienoje stotelėje, taip pat tik scenoje
pasirodę aktoriai (Rusnė Valiukaitė – pastorius;
Žygimantas Girdauskas – žuvėdriukas) turėjo ir
stipriųjų, ir silpnųjų pusių. Ypač žavėjo tie aktoriai,
kurie vaidino ne tik sakydami monologus, bet ir
laukdami kitų žiūrovų. Paliko įspūdį Saulius Paukštė
(gobšumas), Ugnė Grėskaitė (puikybė), Povilas
Budvytis (tingumas), Gerda Peciukonytė (rajumas) bei
Mindaugas Smetaninas (gašlumas). Kitiems aktoriams
buvo kiek paprasčiau: tiesiog sustingti, suglebti, kaip
Giedrei Kučinskaitei, vaidinančiai pavydą. Įdomiai buvo
pavaizduotas rūstumas: plastiški aktorės, įkalintos ne
tik tramdomuosiuose marškiniuose, bet ir tarp aštrių

kėdžių, judesiai, o antram plane kažkokią simbolinę
reikšmę turintis įrašas, daiktai, vaizdai, prekės
parduotuvėse, grafičiai (būtent įrašas leido interpretuoti
šią stotelę kaip godumą, mat ne vienam tai pasirodė
kaip užuomina į vartojimo kultūrą). Efektingas buvo
Ugnės Sirutavičiūtės šokis, kurį buvo galima įvairiai
interpretuoti (pažiūrėkite įrašą ir patys pamąstykite).
Džiugu tai, kad kursas atrado savo šokėjus, aktorius,
muzikantus. Visi numeriai kažkuo įsiminė: vieni labiau
vaidyba, kiti sukurta atmosfera ar išraiškinga detale.
Buvo puikiai sužaista įvairiomis erdvėmis:
klasėmis, koridoriais, laiptinėmis. Kiek yra variantų
priversti žiūrovą pažvelgti į kūrinį kitaip! Skirtingų
spalvų apšvietimas, muzikos, garsų, vaizdų ar įrašų
panaudojimas, kėdžių virtinės, užtvaros, gėlės
(turbūt visa tai turėjo ir kažkokią simbolinę reikšmę,
kurią atsekti toli gražu ne visada buvo lengva). Kol
vaikščiojome, o ir vėliau į galvą lindo J. Boscho
ir S. Dali darbai. O gal tikrai gavome ekskursiją
po „Žemiškųjų malonumų sodo“ triptiko trečiąją
dalį? Iškalbingos detalės: „puikybės“ veidrodėlis,
tramdomieji marškiniai, vaikinas, prilipintas prie sienos
galybe lipnios juostos, – tapo puikiomis metaforomis,
leidžiančiomis atskleisti, kas ką vaizduoja.
Dar vienas mediumo privalumas - intelektualus
galvosūkis, kurį privalėjome įminti. Raktas jam
išspręsti – gautas lapelis - bilietas, turėjęs suteikti
gaires, ką mes matysime. Reikėjo daug suvokti: įminti
visokias užuominas, atkoduoti teksto prasmę, įvertinti
vaizdo įrašą, atlikėjo elgesį, šviesą, suprasti, apie ką
šokis, muzika. Vėliau girdėjau bendrakursius minint
„Meistrą ir Margaritą“ ir kažin kokius dar kūrinius. Ne
viskas buvo aišku, ne viskas ir liko aišku. Gal ir gerai
– tam tikras paslapties pojūtis parodo, kad matei tikrą
meno kūrinį.
Teatre yra vienas dėsnis, kuriuo neretai vadovaujasi
ir profesionalai – nesistengti perteikti scenoje to, kas
yra už asmeninio aktoriaus patyrimo ribų. Tai kiek čia
buvo gyvenimiškos patirties, o kiek pozų, nusižiūrėtų
iš įvairiausių šaltinių (filmų, knygų)? Žinoma, temos
pasirinkimo sukritikuoti negalima. Tai būdinga licėjui:
stengtis užčiuopti kaip galima giliau, nesvarbu, ar
leidžia pajėgos. Na, bet juk taip irgi tobulėjama. Reikia
pereiti visus etapus, ratus…
Apibendrinant galima teigti, kad įtaigią Mediumo
atmosferą kūrė visi renginio dalyviai. Dabar, peržiūrėjus
Mediumo įrašą, kai kurie nesuprasti, mistiški dalykai
sustojo į savo vietas, kai kurie taip ir liko neaiškūs.
Kas kaip pažvelgs: arba sakys „aš nesupratau“, arba
priims antrokų mestą iššūkį pagvildenti postmodernius
galvosūkius ir paskirti popietę pamąstymams apie ką
nors aukštesnio (nuodėmę, o gal kaip tik dorybes).
Antras kursas įrodė, jog geba sukurti nepaprastą
rezultatą. Taigi, ačiū jiems.
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Ūla Lauciūtė

DEBESŲ ŽYDĖJIMAS
„Cukrus“, – galvojau tada. – „Dangus lyg
didelis gabalas cukraus.“ Apkvaitusioje nuo
begalinio džaugsmo galvoje daugiau minčių nebuvo.
Skaisčiai žydru dangumi tiesiai į mane plaukė balti,
pūkuoti debesys. Balti arkliai, plunksnuotos laimės
mašinos… Mielos senučių galvos. Jos švelniai
šypsojosi man. Išdykęs vėjas glostė plaukus, ūžė
ausyse grodamas keistą debesynų melodiją ir
nešdamas svaigų pienių kvapą.
Aš labai skubėjau į tą vietą, kur pakyla debesys.
Juk yra pasaulyje tokia vieta, kur jie susiliečia su
žeme... Tikriausiai debesys gimsta miške, tarp storų
medžių kamienų, kyla iš juosvo liūno ir šelmiškai
krypuodami plaukia tuščiu dangumi.
Paknopstom bėgau per pienių lauką svaigdama
nuo pavasarinio vėjo dvelksmo. Tolumoje ošė

miškas. „Jie ten. Kyla iš ten“, – mano akys juokėsi.
Norėjosi kvailioti, todėl kartais suklykdavau iš to didelio
džiaugsmo ir lyg ko pabūgusi apsižvalgydavau, ar niekas
nematė. O debesys šypsojosi. Aš norėjau susirasti tarp
jų sau jauną, mielą debesėlį. Tas debesiukas, švelnus
mano debesiukas kels mane vis aukštyn ir aukštyn,
lenkdamas senus, raukšlėtus debesis, kurie jau nebebus
panašūs į senučių galvas. Nekreipsiu į juos dėmesio ir
palengva nugrimzdusi į minkštą rūką užmerksiu akis.
Nuoga saulė susigėdusi žiūrės į mane negalėdama
niekur pasislėpti. Aš jai šelmiškai mirktelėsiu ir
pasidariusi mažytį plyšelį rūke stebėsiu miškus,
ūkanotus miestus ir žydrus vandenis. Virš manęs bus
dangus, o apačioje jūra. O kai atsibos žiūrėti žemyn,
kapstysiuosi debesų viršūnėmis. Arba dar geriau –
imsiu šokinėti nuo debesies ant debesies. Aplink mane
bus didžiulis, baltas ir purus debesynų laukas, kuriame
augs debesynų pienės ir dangiškosios karvės čiaumos
švelnią žolę. Saulė skverbsis pro vienišus plyšius žemyn
ir staiga aš pamatysiu save, negrabiai bėgančią link
miško, mėtančią aukštyn pienių žiedus, užvaldytą
nuostabios svajonės – prisijaukinti rusvą debesėlį.
Tikriausiai jis bus vėsus ir minkštas. Reikia tik visą laiką
bėgti link miško... Sustojus svajonės dingsta.
Tai toks ir buvo Šimtadienis. Apie svajones. Apie
atradimus ir patyrimus. O gal ir suvokimus. Apie Jus
ir apie Mus.

14

Andai nr. 61

2020m. rugsėjis

15

Indrė Kamarauskaitė

BE SIENŲ
Ieva Daugialaitė

POKYČIAI
pokyčiai…
šie metai kupini pokyčių;
pokyčiai...
metus pradėjau antroje pamainoje;
pokyčiai…
metus pradėjau eidama ne į savo mokyklą;
pokyčiai…
valgykloje eilė ilgesnė nei anksčiau,
bet bent jau darbuotojos linksmos;
pokyčiai…
kiekvieną dieną turėjau aštuntą pamoką;
pokyčiai...
pražydo pienės jau kovą šimtui dienų;
pokyčiai…
sugrau į mokyklą jau trys dienos;
pokyčiai...
neturiu pamokų dvi savaites;
pokyčiai…
atsikeliu į mokykla septynios penkiasdešimt ir spėju į
pirmą pamoką;
pokyčiai…
el.paštas užkrautas laiškais nuo mokytojų – užduotys,
atsiskaitymai;
pokyčiai…
dar niekada tiek daug nemiegojau per pamokas;
pokyčiai…
pasiilgau mokytojo taip, kaip pasiilgau draugų;
pokyčiai…
skambutį stebėjau ekrano formatu;
pokyčiai…
į mokyklą su kaukėm? prašau, pasakykit, kad tai tik
paprastas pokštas;
pokyčiai…
nepatinka man pokyčiai.

Licėjus neatsiliko nuo pasaulyje vyraujančios
globalizacijos tendencijos šiais daug iššūkių sukėlusiais,
bet, pripažinkim, įdomiais 2019-2020 mokslo metais.
Kas Senvagės, o kas – Radvilų gimnazijoje, kiekvienas
licėjaus bendruomenės narys turėjo ekskliuzyvinę
galimybę iš arti prisiliesti prie kitų Vilniaus mokyklų
kultūrų. O tarptautinio bakalaureato mokiniai išskirtinai
galėjo nuodugniai ištyrinėti ir kitas miesto dalis –
Antakalnį bei Šeškinės dalį, besiribojančią su Fabijoniškių
mikrorajonu. Atradimų būta savitų ir subtilių: Šeškinės
„Lidl“ kibinai buvo ganėtinai populiarus pasirinkimas
TBkų meniu racione, o Antakalnio „Dodo Pizza“
picerijai taip pat nebuvo gailėta pagyrų (ir pinigų),
tačiau, reflektuojant šias TBkiškas patirtis viso licėjaus
kontekste, atsiveria ir kiti klodai.
Apie pirmąją mokyklą, kurioje buvo apsistota,
daugžodžiauti nederėtų – konfidencialumo sutartis,
ką gi. Tačiau sudėtinga būtų rasti liceistą, kuris
negirdėjo apie druskų kambarį arba apie pamokas
šurmuliuojančiame koridoriuje. O iš to galima pasisemti
ir vertingos išminties. Štai pamoka numeris vienas:
jeigu nori, gali mokytis bet kur. Na ir kas, kad koridoriuj
kartais tekdavo leisti laiką ar jog konferencinės kėdės šiek
tiek spaudė nugarą – „Faustą“ analizuoti buvo vis tiek
kvapą gniaužiančiai įdomu. Tokia ta noro galia. Pamoka
numeris du: atskyrimas veda prie formavimo ir vienijimo.
Nors TBkai ir buvo tolokai nuo likusios bendruomenės,
jie, leidę laiką ypatingai nedidelėje erdvėje, akis į akį
pamatė savo bendraklasius, kas kartais yra reta praktika
TB aplinkoje. Pirmoji stotelė kėlė iššūkių, bet kiekvieni
išbandymai yra vedini kartais mums taip reikalingų
pamokų ir patirčių. O tvirtai pasidėjus jas po aplankais
galima drąsiai prisitaikyti prie bet kokių gyvenimo sąlygų.
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Keliamės į kitą mokyklą: o, klasės, suolai...Oho, kokia
didelė erdvė, o licėjus vis arčiau... Nauja lokacija atvėrė
ryškių savybių, kurių komfortiškomis aplinkybėmis
būtų galbūt ir problematiškiau patiems pastebėti.
Liceistai, pasirodo, yra visai garsūs, o pertraukos tyla
tarp koridoriaus sienų tą tik dar labiau pabrėžia. Grįžti
iš Akropolio su dar tirpstančia šokoladine bandele
burnoje, greitu žingsniu skuodi tamsiu koridoriumi,
horizonto vaizdas dar neryškus, bet jau girdi iš tolo,
pirmiausia, vientisą ir chaotišką triukšmą, o artėjant tas
garsas išsiskiria į kelias skirtingas verdančias aštrias, bet
įtraukiančias diskusijas. Ir tada žinai: o, va čia kažkur
man pamoka. Nes mūsiškiai. Žavingas tas pokalbio apie
rūpimus klausimus momentas. Galima pasidžiaugti
ir užmegztais naujais maloniais ryšiais: su mokytojos
Astos Karaliūtės pagalba vyko labai unikalūs ir turiningi
susitikimai su šeimininkės mokyklos gimnazistais.
Aplankėme jų parodą apie Anos Frank gyvenimą, o mes
jiems skaitėme pranešimus apie Grigorijų Kanovičių bei
žydų kultūrą. Pamokos kartu buvo nepriekaištingos:
jų pranešėjos buvo itin profesionaliai pasirengusios,
pradedant išsamiu turiniu, baigiant išpuoselėta ir
skrupulinga kūno kalba, o mūsų vedamų pristatymų
taip pat buvo įdėmiai klausytąsi, niekas telefonuose net
akių nemirkdė. Laikina viešnagė prieš taip laukiamą
grįžimą namo buvo puiki terpė ir patiems save pažinti, ir
užmegzti naujas draugystes bei pasidalinti žiniomis.
Naujas licėjaus pastatas pasitiko ne tik būrį
nenustygstančių vietoj liceistų, bet ir įvairiausią pliūpsnį
emocijų bei minčių, vertinimų, kurie, beje, nebuvo
vieningi. Sklandė dvi nuomonės: vieniems naujas pastatas
yra malonus, dailus, o kitiems ir pilkas, ir nejaukus.
Natūralu, seni piešiniai, puošę sienas ir kėlę šūsnį
įvairaus plauko sentimentų, neišliko ir kėlė diskusijų.
Nugulė jie moksleivių atminty, bet neišvengiamai tenka
pasitikti ir užleisti vietą naujiems prisiminimas bei
užrašams (aišku, suderinus su administracija).
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Ištrauka iš „Vilniaus licėjaus 2019 - 2020 m.m. mokinių gyvenimo keitimo įstatymo“

II DALIS – TARPTAUTINIO BAKALAUREATO KLASIŲ NUOSTATAI
2019 - 2020 m. m. TARPTAUTINIO BAKALAUREATO KLASIŲ PAIEŠKOS TVARKA
1. TB KLASIŲ PAIEŠKA METŲ PRADŽIOJE
1. Tarptautinio bakalaureato klasių mokinių ieškoti Vilniaus Senvagės gimnazijos Rugsėjo
1–osios dienos šventėje.
2. Siekiant atpažinti tarp kitų moksleivių besimaišančius „emigrantus“, būtina sušukti: „Kam
reikia CAS’o?“ ir laukti pribėgančių mokinių.
3. Siekiant surasti tarptautinio bakalaureato klases, Rugsėjo 1-osios dienos šventei praėjus,
kreiptis į Vilniaus licėjaus direktorių dėl nukreipimo į Vilniaus privačią gimnaziją.
2. TB KLASIŲ PAIEŠKA VILNIAUS PRIVAČIOJE GIMNAZIJOJE
1. Norint patekti į Vilniaus privačią gimnaziją, reikia:
a) pasinaudoti kortele prie turniketo;
b) pasinaudoti kito žmogaus kortele;
c) labai gražiai šypsotis ir įtikinamai mosikuoti rankomis budėtojui;
Visgi metai labiau ironiški būti negalėjo – galima
tik ir beskaičiuoti, kas pasiekė buvimo naujame licėjaus
pastate rekordinį dienų skaičių. 3? 6? Kas daugiau?
O, karantinas, sveiki. Kartu ir daugiau kraustymosi
darbų: metas naujoms, dar ne visiems pažįstamoms
platformoms. Svarbi akademinė informacija iš popieriaus
lapo persikelia į „mūdlę“. Facebook‘o grupėje renkasi
žmonės į Prezidentės transliacijas išgirsti svarbiausių
aktualijų. Instagram‘o ir interneto platybėse įsikuria ir
„Skliautai“. Seka Valio, Paskutinis, Sparnai. Visur po
truputį. Ir tada supranti: kad ir kiek platformų ar erdvių
licėjus būtų išsiskirstęs, jis geba veikti kaip atskiras
vienetas, vienas organizmas ir besikeičiančios aplinkybės
neapibrėžia ir nedaro jam jokios esminės įtakos. Licėjuje
susitinka noras, bendruomenė, kultūra ir tradicija vienoje
vietoje. Ir šiam susitikimui nereikia sienų. Gyvenimo
būdas, dievaži. Kažin, kokie dar netikėtumai priešaky?
Viena tai tikrai aišku – viskas bus gerai. Nes kitaip čia
ir nebūna.

d) budėtojui nesant poste, labai gražiai šypsotis ir įtikinamai mosikuoti rankomis valytojai;
e) atsidūrus tuščioje fojė, įtikinamai mosikuoti rankomis, akrobatiškai pralįsti pro turniketą
ir labai gražiai nusišypsoti kameroms.
2. Vilniaus privačioje gimnazijoje tarptautinio bakalaureato mokinių ieškoti Aktų salėje, trečio
ir ketvirto aukšto fojė, koridoriuose, laiptinės aikštelėje, pirmo aukšto komercinėje kavinėje,
„Maximoje“ bei „Dodo Pizza“ restorane.
3. Vilniaus privačioje gimnazijoje mokinių neieškoti zumbos pamokose, sporto klube ir, deja,
druskų kambaryje.
4. Vilniaus privačioje gimnazijoje mokinius galima atpažinti iš:
a) netinkamos aprangos;
b) sumišimo, panikos ar egzistencinio skausmo išraiškų veiduose suskambėjus per pamokas
vienam iš daugelio ypatingų muzikinių skambučių.
5. Bandant ieškoti ar radus tarptautinio bakalaureato mokinį Vilniaus privačioje gimnazijoje,
laikytis šių atsargumo priemonių:
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a) radus mokinį, besisupantį ant apvaliadugnės kėdės trečiame aukšte, rekomenduojama
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6. Pasigedus tarptautinio bakalaureato mokinio, tikriausiai jį rasite:

laikytis saugaus trijų metrų atstumo;

a) beviltiškai bandantį uždaryti 121-ojo kabineto duris;

b) radus mokinį, ieškantį striukės perkrautoje kabykloje, patartina jam netrukdyti,

b) užstrigusį prie užrakintos rūbinės.

galima pasisiūlyti padėti;

7. Pasibaigus Vilniaus licėjaus renovacijai, tarptautinio bakalaureato mokinių

c) siekiant atpažinti ar surasti mokinį, siūloma be reikalo nevartoti pykdančių ar kitaip

ieškokite... Vilniaus licėjuje.

mokinio psichologinę būseną veikiančių replikų, susijusių su tualetinio popieriaus
trūkumu, neišjungta tualeto šviesa ir t.t.;

4. TB KLASIŲ PAIEŠKA VILNIAUS LICĖJUJE (DVI DIENOS PO

d) radus mokinį, užstrigusį belipant į ketvirtą aukštą, nedelsiant suteikti pirmąją

RENOVACIJOS)

tarptautinio bakalaureato mokiniui skirtą medicininę pagalbą (toliau – PTBMMP).

1. Norėdami patekti į Vilniaus licėjų, turėsite varžytis jėgos rungtynėse su įėjimo

6. Užsitęsus Vilniaus licėjaus renovacijai ir neradus tarptautinio bakalaureato mokinių

durimis arba stovėti už jų įsitikinus, jog įėjimui būtina kortelė.

Vilniaus privačios gimnazijos patalpose, ieškoti jų jiems geografiškai artimoje aplinkoje.

2. Vilniaus licėjuje tarptautinio bakalaureato mokinių siūloma ieškoti trečiame aukšte
(besišypsančių ir pro langą mojuojančių kolegoms Senvagėje), labai prabangioje

3. TB KLASIŲ PAIEŠKA VILNIAUS RADVILŲ GIMNAZIJOJE

valgykloje, lifte, pirmo aukšto labirintuose ir naujoje avarinėje laiptinėje.

1. Patekus į Vilniaus Radvilų gimnaziją, būtinas rytinis pokalbis su rūbininke ir

3. Vilniaus licėjuje neieškoti mokinių, sėdinčių ant palangių, liečiančių sienas ir

pasimėgavimas legendinėmis lietuviškos ir užsienio estrados dainomis, skambančiomis

esančių kabinetuose pertraukų metu.

9-os ir 11-os klasių rūbinėje.

4. Paskelbus karantiną, tarptautinio bakalaureato mokinių nebeieškoti ir saviizoliuotis.

2. Vilniaus Radvilų gimnazijoje tarptautinio bakalaureato mokinių ieškoti kabinete su
užrašu „Gyvenimas yra gražus“, koridoriuje, „McDonalds“, „Maximoje“ bei pakeliui į
Vilniaus privačią gimnaziją, nes jie prisiminė, kad kažką paliko spintelėje.

5. TB MOKINIŲ PAIEŠKA INFORMACINĖJE ERDVĖJE
1. Karantino laikotarpiu mokinius galima rasti:

3. Vilniaus Radvilų gimnazijoje mokinių neieškoti biliardo kambaryje ir, deja, bibliotekoje.

a) TB1 – Moodl’e, Zoom’e ir Tamo;

4. Bandant surasti ar radus tarptautinio bakalaureato mokinį Vilniaus Radvilų gimnazijoje,

b) TB2 - ???;

laikytis šių atsargumo priemonių:

2. Karantino laikotarpiu mokinių neieškoti, deja (?), egzaminuose.

a) radus mokinį, pristatantį ar žiūrintį ant sienos, lubų, durų ir/ar lentos rodomą

3. TB2 klasės mokiniams, patingėjusiems ir maniusiems, kad pažymius susitvarkys

pristatymą, rekomenduojama nepriminti Vilniaus privačios gimnazijos išmaniųjų lentų;

per egzaminus, būtina atidi priežiūra. Ištikus TBkuliozės priepuoliui, privaloma

b) radus mokinį, besimokantį, miegantį ar medituojantį ant okupuotos radviliečių sofos,

skambinti tarptautinio bakalaureato psichikos tarnybai (toliau – TBSPT), jei TBSPT

patartina netrukdyti ir palaukti mokinio laisvų pamokų pabaigos;

reikalauja, suteikti PTBMMP bei laukti tolimesnių nurodymų.

c) jeigu ant sofos sėdi Vilniaus Radvilų gimnazijos moksleiviai, radus tarptautinio
bakalaureato mokinį, geriau jam neminėti apie sofą.
5. Taip pat, trūkus vamzdžiui, tarptautinio bakalaureato mokinių gali tekti ieškoti Vilniaus
Senvagės gimnazijos patalpose, kur pamokos gali netikėtai vykti bet kuriose patalpose:
Aktų salėje, valgykloje ir kt.

Paruošta:

Girius Gadonas

__________________________
(Autoriaus vardas ir pavardė)

Aristisdas Lapinskas
__________________________
(Autoriaus vardas ir pavardė)

2020m. rugsėjis

21

Barbora Kilikevičiūtė

KOMETOS
PLUOŠTAS
Urtė Lučiūnaitė – jauna
dailininkė,
XXVII
laidos
licėjaus alumnė. Rugpjūčio
mėnesį
Užupio
galerijoje
„Kitch“ buvo pristatyta pirmoji
Urtės
asmeninė
paroda
„Kometos pluoštas“, kurioje
eksponuojami
darbai
iš
pastarųjų kelių kūrybinių metų
Lietuvoje ir Anglijoje.
– Nuo ko prasidėjo tavo, kaip
menininkės, kelionė? Kas
pirmasis įkvėpė, paskatino
pradėti kurti?
– Lankiau
vaikystėj
dailę,
mečiau. Prieš 4 metus
susiginčijau
su
draugu
apie tai, ką aš veikiu ir ką
noriu veikti. Supratau, kad
vienintelis ateities planas šokti, o tai nebuvo dalykas
kuris mane pakankamai vežė.
Nusprendžiau
pabandyt
vėl piešti ir kai pabandžiau,
nebenorėjau sustot.
– Kaip pasikeitė tavo požiūris
į savo kūrybą nuo tų laikų iki
dabar?
turiu
daugiau
– Dabar
užsidegimo, nes supratau, kad
čia, bent kol kas, vienintelis
mano kelias, vienintelė veikla,
kuria galiu užsiimti pastoviai,
kurios laukiu ir niekada
neatsibosta. Be to, pamačiau,
kiek yra skirtingų būdų kurti ir
visada galiu šokinėt nuo vieno
prie kito.
– Kodėl
pasirinkai
būtent
piešimą/tapybą
(nežinau,
kuris tiksliau tinka)? Kokios
dar meno sferos tave traukia?
– Tapyba man baisiai patinka,

nes pats procesas toks
natūralus, senas, sunkus
ir malonus. O ir šiaip toks
darbas rankom labai gera
meditacija, kaip ir piešimas,
grafika ar skulptūra (tik kai
bandai naujas technikas reikia
eigą įsimint).
Dar paskutinį pusmetį daug
piešiau kompiuteriu, mokiausi
naudotis programom, nes iki
tol buvau nemokša visiška
šitoj srity, o turbūt prireiks
išgyvenimui. Bet, tiesą sakant,
kol kas niekas nepralenkė
tapybos.
– Visai neseniai pasirodė tavo
pirmoji paroda. Papasakok,
kaip sekėsi ją suorganizuoti,
kokie jausmai apėmė, kai
pradėjo
plūsti
pirmieji
lankytojai?
pamačius
– Susiorganizavau
skelbimą facebook’e, kuriam
ieškojo
žmonių
norinčių
surengti parodą, tai nebuvo
labai sunku. Tiesiog reikėjo
susikaupt ir susitart, o paskui
jau niekur nepabėgsi.
Kai per atidarymą pradėjo eit
žmonės, buvo labai nejauku ir
neaišku, kur eit ir ką daryt, tai
tiesiog sveikinausi su visais iš
eilės. Bet visas tas praėjo per
kokį pusvalandį, liko pokalbiai
ir smagybės.
– Jei galėtum išsirinkti vieną
tau svarbiausią iš parodoje
kabančių
darbų,
kurį
pasirinktum? Kodėl?
– Negaliu vieno. Yra „Foxasana“
(arba „Lapės poza“), kuris
man toks kaip asmeninis
dievukas.
Kitas
svarbus
„Skymet Fibre“ (lietuviškai,
tarkim,
„Dangometos
pluoštas“).
Pirmą
kartą
normaliai naudojau tą techniką
(ofortą su akvatinta) ir visai

gerai pavyko savotišką pasaulį
sukurt. Be to, jis išskirtinis,
nes pirmas, kuriam iškart
angliškai galvojau pavadinimą.
– Kokiomis meno kryptimis
domiesi, kai nekuri pati? Ar
yra menininkas, kuris tave
įkvepia, kurio pėdomis seki?
– Mane, be visų piešimų,
netiesiogiai labiausiai įkvepia
filmai (tokių režisierių kaip
Haneke, Fellini, Lynch) ir
muzika (Bogdan Raczynski,
Microlith, vis kažkas naujo, ką
surandi), nes esmė yra kokia
atmosfera ir emocijos lieka.
Ir nuo tų, kurių daugiausiai
lieka, daugiausia ir įkvėpimo
ateina.
– Kokios
yra
svarbiausios
menininko savybės? Su kuria
iš jų sunkiausia susidoroti?
– Svarbiausia tai tiesiog noras
daryti tai, ką darai, nes su juo
visos kitos savaime ateina,
o jei neateina, tai atsitempi
jas. Universitete, pavyzdžiui,
didelė dalis žmonių buvo
nemotyvuoti ir tingūs, tai su
tokiais nei malonu dirbt, nei
jie kažką įdomaus sukuria.
Ir dar svarbu kritiškai žiūrėt
į save, su šita sunkiausia,
nes niekada nežinai, kiek
kritiškumo
reikia,
tada
pradedi nepasitikėt savim,
tada pažiūri per kritiškai ir
į kitus ir atrodo, kad nieks
nieko gero nesukuria. Paskui
pradedi aukštinti tuos, kurie
visgi sukuria ir išeina kažkokia
nesąmonė iš viso šito. Tai
reikia kažkaip tą kritiką valdyti.
– Ar turi kokią nors svajonę,
kurią norėtum išpildyti?
– Įkurti menų mokyklą Lietuvoje
su draugais.
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Jarl Branting

SIELOS PAVEIKSLAS: AKISTATA
SU VYTAUTU MAČERNIU
Einu gatve. Šalta. Rudens rytas. Galvoju apie
straipsnį, kurį pažadėjau parašyti licėjaus laikraščiui
„Andai“. Galvoje pučia rudeniškas vėjas, ji tokia tuščia,
kad beveik galėčiau vadovauti Kultūros komitetui.
Staiga pamatau du jaunuolius, stovinčius ir kažko
lūkuriuojančius. Taip, būtent apie tai ir bus mano
straipsnis. Apie jaunimą. Apie mūsų šalelės ateitį.
Juk čia, šioje rudeniškoje gatvėje, stovi mažiausiai
šimtas kilogramų lietuviškos sielos. Staiga iš šių
apmąstymų mane pažadina žodžiai: „Ei, tu aklas ar ką?
Žiūrėk kur eini!“. Dar pasigirsta kelios kitos meninės
raiškos priemonės, kurių, gerbdamas save bei „Andų“
skaitytojus, neminėsiu. Vieno jaunuolio rankoje, lyg
iššovusio partizanų pusautomačio vamzdis, sublizga
veipas. Ir pasijuntu nušautas. Tačiau tęsiu savo
apmąstymus. Galbūt mintis parašyti apie jaunimą nėra
jau tokia bloga. Ir dar suprantu savo klaidą. Juk lietuviška
siela neturėtų būti skaičiuojama kilogramais. Ji turėtų
būti skaičiuojama mačerniais.

Turbūt keistą dalyką siūlau. Matuoti sielą. Kurios
buvimo įrodyti neįmanoma. Tačiau siela taip pat gali būti
apibrėžiama ne tik kaip nematerialus žmogaus pradas,
siejantis jį su Dievu, bet ir žmogelio vidinis pasaulis,
išgyvenimai, sąmonė. O čia man į pagalbą atskuba
Šopenhaueris, savo kūrinyje „Gyvenimo išminties
aforizmai“ rašęs, kad „Visi puikumai ir malonumai,
atsispindėję bukagalvio sąmonėje, yra tiesiog apverktini,
palyginti su Cervanteso, gūdžioje kalėjimo kameroje
rašiusio savo „Don Kichotą“, sąmone.“ Vietoje
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Cervanteso įsivaizduokite Mačernį, vietoje kalėjimo
kameros - aukštą lietuvišką dangų. Tiek užteks, kad
suprastumėte, apie ką aš čia kalbu. Būtent Vytauto
Mačernio dvasiniai išgyvenimai puikiausiai parodo
lietuviškąją dvasią. Būdamas dar paaugliu, jaunuoliu,
jis parašė eiles, kurių jam galėtų pavydėti bet kuris
šiuolaikinis poetas.

Dar visai jaunas, dvidešimt trejų metų, poetas žuvo
nuo artilerijos sviedinio. Mačernio ieškojimai, kūryba
nagrinėja egzistencinius klausimus, parodo, kokia didi
gali būti jauno žmogaus dvasia. Jo mirtis yra Lietuvos,
atsidūrusios tarp dviejų totalitarinių valstybių, likimo
simbolis. Tad siūlau, jei dar nenusviedėte „Andų“ šalin,
paskaityti apie šio išskirtinio jauno žmogaus gyvenimą.
Juk gana skaityti apie gerovę arba nesibaigiančią Naisių
vasarą.
Vytautas Mačernis gimė 1921 m. birželio 5 d.
Šarnelėje, netoli Žemaičių Kalvarijos. Vytautas buvo
antras vaikas šeimoje. Jo tėvai – Vladislovas ir Elžbieta
Mačerniai. Mačernis savo šeimoje jautėsi vienišas. Jam
trūko motinos meilės. Apie tai poetas vėliau rašė savo
kūriniuose. Vaikystėje Vytautui didžiulę įtaką padarė
senolė, Mačernio senelė. Ne veltui jos paveikslą matome
ir „Vizijose”, turbūt geriausiai poeto sielą parodančiame
šedevre.
Poetas rašyti pradėjo dar Telšių gimnazijoje, į kurią
įstojo pabaigęs Sedos progimnaziją. Jo eilėraščiai buvo
spausdinami moksleivių spaudoje. Mačernio nuomone,
lietuvių poezijoje turėtų sustiprėti filosofinė kryptis,
tad jis skaitė daug filosofinių veikalų. Taip pat dalyvavo
jaunųjų ateitininkų veikloje.
1939 m. jaunasis poetas, dar neseniai netekęs tėvo,
įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą studijuoti anglų
kalbos ir literatūros. Tokį pasirinkimą, matyt, lėmė tai,
kad poetas manė, jog mažos tautos atstovui reikėtų
mokėti kelias užsienio kalbas. Ne tik manė: per savo
gyvenimą Vytautas išmoko vokiečių, anglų, prancūzų,
rusų, italų, graikų, lotynų kalbas. 1939 m. poetas pradėjo

rašyti savo „Vizijas”. Šis kūrinys yra tarsi dvasinis poeto
paveikslas, kuriame Vytauto atsiminimai susipina su jo
regėjimais.
1940 m. poetas persikėlė į Vilniaus universitetą. Ten
pradėjo studijuoti filosofiją. Taip pat Mačernis toliau rašė
poeziją. Universitete Vytautas lankė Vinco MykolaičioPutino, Vinco Krėvės paskaitas. Skaitė Dostojevskį,
Tolstojų. Taip pat susipažino su istorijos mokytoja
besiruošiančia tapti studente Brone Vildžiūnaite, kurią
įsimylėjo. Jai rašė eilėraščiusW, laiškus. Su Brone poetas
susižadėjo.
1941 m. prasidėjo karas ir vokiečių okupacija. Tuo
metu Mačernis domėjosi Nyče, Jaspersu, Maceina ir
Šalkauskiu. Tačiau ilgai Vilniuje mokytis poetui neteko.
1943 m. okupantai Vilniaus universitetą uždarė. Vytautas
pasitraukė į Šarnelę. Tenai poetas rašė trioletus, sonetus.
Svajojo įstoti į Sorbonos universitetą. Taip pat planavo
susituokti su Brone Vildžiūnaite.
1943 m. rugpjūčio 12 d. buvo suplanuotos Vytauto
Mačernio vestuvės. Poetui ši proga buvo labai svarbi, nes
jis vis labiau jautėsi vienišas. Kūrėjui reikėjo žmogaus,
kuris jį suprastų. Bet Mačernio svajonėms nebuvo
lemta išsipildyti. Bronė pranešė, kad nenori tuoktis, nes
susirgo jos mama, kuri prieštaravo dukros santuokai
su neturtingu poetu. Vytautas ir toliau susirašinėjo
su Brone, tačiau pranašiškai galvojo, kad jiems taip ir
nelemta susituokti. Ir buvo teisus.
1944 m. link Lietuvos artėjo raudonasis tvanas, jau
antrą kartą. Daugeliui Lietuvos intelektualų kilo dilema:

23

likti Tėvynėje ar trauktis į Vakarus? Mačernis irgi apie
tai galvojo. Viena vertus, Vakaruose jis galėtų studijuoti,
plėtoti savo veikalus. Su Europa susijusios jo svajonės,
tarkim, kad ir ta, kurioje jis iškelia savitą ES versiją.
Tačiau Lietuva – Mačernio Tėvynė. Joje lieka Bronė,
šeima. Ši dilema kankino poetą net tada, kai pasikinkė
arklį ir išvažiavo iš Šarnelės. Galbūt trauktis. Juk gavo
gimnazijos laikų draugo Pauliaus Jurkaus žinelę, kad šis
planuoja bėgti nuo raudonųjų. Nebuvo lemta poetui niekur
nuvažiuoti. Į jį pataikė atsitiktinė artilerijos sviedinio
skeveldra, užbaigdama jauno genijaus gyvenimą. Nors,
tiesą sakant, nusišneku, nesibaigė jo egzistencija.
Jaunas intelektualas, kurį arklys negyvą atveža į Jurkų
kiemą, yra nemirtingas visos Lietuvos jaunuomenės,
kurios likimą sužlugdė dviejų žmogiškumui priešiškų
ideologijų kova, simbolis. Ir veža arklėkas per lietuviškos
literatūros amžius brikelę, virš jos yra aukštas ūkanotas
nežinios dangus, ir guli vežime atšalęs genijaus kūnas.
Tarsi priminimas apie karą, sugriaunantį jaunas svajones.
Praeinu pro du vyrukus, vienas iš jų man pavymui
išpučia dūmų kamuolį. Pakvimpa avietėmis, tarsi būčiau
Žemaitijoje liepos mėnesio viduryje, galbūt netoli tos
vietos, kur kadaise jaunas poetas rašė eilėraščius. Prieinu
stotelę. Ten laukiu autobuso. Man ant rankos nusileidžia
pirmoji snaigė. Lygiai tokia pati snaigė leidžiasi ir ant
sparčiai iš griuvėsių kylančios mokyklos netoli senosios
Neries tekėjimo vietos, ir ant jauno poeto kapo ant
kalnelio, Šarnelėje.
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Ernestas Šidlauskas

KASDIENYBĖS BANALUMAS
Kasdienybė yra banali. Kai kas nors pasikartoja penkis
kartus per savaitę, tai tampa rutina. O rutina banali.
Išvengti galima. Reikia keliauti, nakvoti pas pažįstamus,
Kauno geležinkelio stotyje, kopose nakvoti. Valgyti
nuo skandinaviškų kedro grindų ir nusiskusti antakius.
Reikia truputi išdrįsti, pasistengti, gyvenimas taps cirku,
švente, už kiekvieno kampo tykos netikėtumai, būsi
nuolat įsitempęs, gal kaip tik atsipalaidavęs iki medūzos
būvio. Na taip, atsipalaidavęs, kai neturi ko prarasti, ir
neturi gyvenimui kažkokio plano, tikslo, perspektyvos.
Pankiška psichologija. Važiuojam prie jūros? Gerai.
Bet nuvykom tik iki kažkodėl Marijampolės. Puiku,
gyvenkime čia.
O tada grįžti prie banalios kasdienybės. Po savaitės
kitos valkatavimo, ekstremalaus elgesio, grįžti namo
ir eini į dušą, valgai kažką prėsko ir užmiegi šviežiai
apvilktoje patalynėje. Banalu, jauku, saugu, miela.
Tada ryte prabundi išsimiegojęs absoliučiai ir suvoki,
kad kasdienybės banalumas tyliai vilioja tave eiti dirbti,
mokytis, pas dantų higienistą tyliai kviečia, į turgelį
vilioja, pirkti banalių raugintų kopūstų. Taip nyku
pasidaro. Prakeiki nykius, tylius namus, pilkus žmones,
kurie tau tą patalynę ir išskalbė, ir apvilko. Išeini. Kaip
kad Jonas pas čigonus. Valkiojiesi su kažkokiais ligotais,
spuoguotais kolegomis, užkampiuose, išpuoštuose
nebanaliais grafitais, šąla pirštai ir kojos konversais
apautos, klausaisi beprasmės girtos poezijos ir apkabini
gražuolę, kurios galva neplauta savaitę, o batai Martenso.
Rėmuo ėda arba alkis, arba išgertas alus. O banalumas,
kuris kainuoja (šiukšlės, elektra, et ctr.), laukia paklota
lova ir tyliai murkiančiu šaldytuvu.

Gintarė Švedaitė

SOVIETMEČIO ARCHITEKTŪROS
SIMBOLIZMAS
Šiuo metu sovietmečio tema prie šeimos vakarienės
stalo ar autobuso stotelėje yra per skaudi ir sunki.
Susiduria du požiūriai: vieni tų, kurie gyveno „prie ruso“,
ir kitų, kurių pirmas įkvėpimas buvo kupinas laisvės oro.
Jie vieni kitų nesupranta ir nesupras, tačiau ar situacija
negali keistis? Ar reikia tylėti, susigūžus tarp blokinių
namų sienų, ir gyventi prisiminimais? Pirmas būdas,
kurį pasitelkus būtų galima gydyti šią opią žaizdą, yra
kalbėjimasis. Kalba apie sovietmetį, kartų bendravimas
be nuoskaudų ir su įkvėpimu. Nagi, mūsų tautos titanai,
patyrę priespaudą, patyrę okupacijos siaubus, padėkite
mums atskleisti šio užburto traumos rato paslaptį,
prabilkite.
Vieną lietingą lapkričio šeštadienį V. MykolaičioPutino muziejuje keturi žmonės (iš tiesų keturios
moterys) diskutavo apie sovietinę architektūrą, jos
galimą prasmę ir reikšmę šiuolaikiniam žmogui. Kaip
Lietuvoje plito vėlyvoji gotika ar barokas, taip XX a.
LTSR ėmė plisti brutalizmas: stambios, paprastos ir
grubios konstrukcijos, iš pirmo žvilgsnio atgrasios, bet
savyje sugėrusios kažkokį neapsakomą grožį. Blokinius
namus praeisime dažnai, bet ar jie privalo būti tik
mūsų urbanistinio kraštovaizdžio atgyvena? Gal jų
paprastumas (kuris tikrai turėjo gimti iš fakto, jog tokius
statyti pigiau) simbolizuoja visuomenės lygybę, kurią
taip propagavo komunizmas. Visi gyvens tuose pačiuose
namuose, vaikščios to paties išplanavimo kambariais
ir bus po lygiai laimingi. Žinoma, brutalizmas nėra
būdingas tik Sovietų Sąjungai – dažnai įkvėpimo buvo
semiamasi iš Skandinavijos šalių, kur dažnai statytos
panašios konstrukcijos. Vakarietiška kultūra, nors ir
slapta, skverbėsi ir į LTSR. Kartais abstrakčios pastatų
formos primena Žvaigždžių karų filmus ir kyla mintis, jog
tokiomis futuristinėmis detalėmis buvo norima sukurti
tinkamas gyvenimo sąlygas naujajam ateities žmogui,
tikram homo sovieticus, atitrūkusiam nuo
Stalino kulto, pasiruošusiam naujai pradžiai.
Viena iš diskusijos dalyvių buvo
architektė, papasakojusi apie
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savo tyrimą. Jos tikslas buvo išsiaiškinti skirtingo
amžiaus žmonių požiūrį į vieną iš sovietinės architektūros
laimėjimų – Sporto rūmus. Įdomu, kad žmonės,
dalyvavę ten vykusiuose renginiuose, prisiminė gerą
akustiką, įdomias erdves ir jautė bendrumo jausmą, kurio
buvo išsiilgę. Jaunimas norėjo, kad pastatas pasiliktų,
nes jis tapo istoriniu ir kultūriniu paminklu, ir, net
nefunkcionuodamas, yra gyvas. Dabar ten planuojama
įrengti konferencijų sales, todėl Rinktinės gatvė aktyviai
auga, joje iškyla vis daugiau viešbučių. Ir nesvarbu, kas
vyks pastato viduje, bet stogo forma nesustos stebinti.
Laivas ar tolygi visuomenės progresija – Sporto rūmai
yra dalis Vilniaus, kuriame gyvename. Architektūroje
sovietinė utopija susijungia su realybe ir taip gimsta
išsigimusi nostalgijos estetika. Negalime leisti, kad šie
statiniai taptų tiesiog daugiabučiais ateities kartoms. Jie
liudija sunkią lietuvių praeitį bei sovietų idealizmą, kurio
nebėra. Tai savotiškas fenomenas, sugadinęs ir išdarkęs
žmonių gyvenimus.
Kartais dėl gyvenimo aplinkybių žmonės panašėja
į pastatus – visada atšiaurūs, niūrus, kažkodėl pikti
ar nepatenkinti. Kodėl? Kokia šių žmonių istorija?
Ar būtų galima ją išaiškinti iš sovietmečio fosilijų ir
jų architektūros bruožų? Sovietmečio griaučiai – ne
žiaurumo įsikūnijimas, bet idėjos siekio grožis. Ar
tai bandymas teigti, jog lietuvių patirtis okupacijos
laikotarpiu buvo teigiamas? TIKRAI NE. Tai bandymas
skausmo apraiškas paversti grožiu. Ar gali grožis slypėti
brutalume? Neprivalu sutikti su šiuo tekstu, galite pykti
ir rėkti į pilkus blokus, tačiau reikia pradėti kalbėtis ir
gydyti savo vidinius kanukus.
P.S. Diskusijos muziejuje vyksta kiekvieno mėnesio
pirmą šeštadienį. Gal susitiksime?
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Kiemelis FM

INTERVIU
Kiemelis FM – licėjaus radijo komanda. Tai 4 vaikinai,
besirūpinantys muzika licėjaus foje pertraukų metu.
Kiemelis FM turi ir savo atskirą patalpą priešais aktų salę,
ir gilias tradicijas – licėjaus radijas gyvuoja nuo 2003 ųjų metų! Tito, Adomo, Viliaus ir Igno šeimininkavimo
„kiemelyje“ dienos jau baigiasi, tad jie duoda savo
paskutinį interviu.

– Kaip apibrėžtumėte kas yra kiemelis? Ar po pusės metų
grojimo, muzikos leidimo ir viso kito velnio, pakito jūsų
požiūris į šią instituciją?
– Aa… Mūsų kolektyvo manymu, kiemelis yra tokia vieta,
kur tarp trijų sienų ir lango gyvenantys kiemsargiai gali
nebijoti eksperimentuoti su skleidžiamais garsais. Jeigu
sraigteliu panorėtum užsukti šią muzikinę dėžutę, ji
per trumpą pertraukos laiką galinti pradėti skleisti tavo
nuotaiką atitinkančias garso bangas. Galima šokti,
galima dainuoti, galima svajoti ir žiopsoti, galima pirštu
pagal skambantį ritmą barbenti į stalą, sparčiu tempu
darant savaitinius arba rašant rašinį, kurio turbūt vis
tiek netikrins. Be abejo, tai yra ir saugus prieglobstis
tiems, kurių trokšta atsikvėpti nuo nuolatinio bėgimo
koridoriais siekiant įvykdyti kokį svarbų reikalą, ar
atvirkščiai, jo bandant išvengti. Uždarai už savęs duris
(galima ir užsirakinti, bet nerekomenduotina), atsiguli
ant neįtikėtinai daug žmonių sodinančios sofos, kokį
mielesnį muzikinį kūrinį užsikuri, ir trumpam atsijungi
nuo aplinkinio šurmulio. Ir tikrai, jeigu taip kažkaip
kažkokiu būdu tau nebūtų ką veikti, pabandyk žvilgtelėti
per durų slenkstį, gal tau pasiseks pamatyti vieną ar
kelis veikėjus, galbūt per pertraukas ieškančius kitokio
kontakto negu kompiuterio pelė.
Prieš išrinkimą galvojome mes, jog nėra taip sunku
sėdėti viename kampe ir leisti muziką, bet iš tikrųjų kartu
su kiemelio privilegijomis gavome ir visokių atsakomybių.
Reikėjo rašyti, reikėjo kalbėti, reikėjo organizuoti, reikėjo
taikstytis su truputėlį aukštesne valdžia, reikėjo dorotis su
aplinkinių subjektyviomis reakcijomis, reikėjo vienur labai
nevėluoti, o kitur kaip tik – pavėluoti. Mes išmokome,
kad visados – prieš pamokas ir pamokų metu – patalpose
vienoks ar kitoks garsas turi sklisti, ir kad į šios institucijos
valdymą reikia žiūrėti itin atsakingai. Jos puoselėjimas ir
rūpinimasis tapo mūsų smagia kasdienybe.
– Kaip Kiemelio veikla pasikeitė po užklupusios
renovacijos? Ar buvo kokių konkrečių situacijų,
neleidžiančių užmigti naktimis?
– Po prasidėjusios renovacijos ir mūsų perkėlimo į gretimos
gimnazijos patalpas, garso plokštelė, deja, nutilo, ir mes
labai tikėjomės artimiausiu įmanomu metu vėl groti
tarp senų, tik turbūt naujai dažytų sienų, bet užklupęs
piktybinis virusas privertė atidėti savo planus, ir galiausiai
juos ir užbaigė. Kiek įmanoma sekėm renovacijos eigą,
ir, mūsų žiniomis, kiemelio muzikinė dėžutė išliks.

2020m. rugsėjis

Tačiau ir mums iškilo klausimų, pavyzdžiui, ar niekas
nelietė sandėlyje gulinčio kiemelio turto, ar sveikos ir
gyvos kolonėlės, ar buvęs rangovas nesumaišė mūsų
kampo ir nepavertė jo kokiu mokytojų tualetu… (viskas
gerai, nepavertė). Bet visas kolektyvas buvo nusiteikęs
optimistiškai ir tikisi sėkmingai perleisti dėžutę kitoms
kartoms.

– Kokiomis formomis Kiemelio veikla tęsėsi ir kaip sekėsi
skleisti muziką karantino metu?
– Nors ir naujose laikinose patalpose buvo išvedžiota garso
sistema, jos priežiūra rūpinosi svetima valdžia, ir, mūsų
žiniomis, leido muziką groti tik oficialių švenčių metu,
nes mokykloje esančio didelio bendro mokinių skaičiaus
ir paprastai per pertraukas būdavo pakankamai garsu.
Todėl mes stengėmės kiemelio dvasią skleisti kitokiais
būdais, pavyzdžiui, punktas ir vakaronė pirmokų krikštynų
metų, kurios metu tuometiniai nuliai susipažino su tokiu
liceistišku muzikiniu reiškiniu.
Saviizoliacijos laikotarpiu nusprendėm, kad reikia
nesėdėti rankų sudėjus ir pasinaudoti socialinę kiemelio
platforma. Ten mes reguliariai dalinomės ne tik savo
pačių, bet ir draugų bei praeitų kiemsargių kurtais
muzikos garsų rinkiniais. Taip pat dalinomės įvairiais
online muzikos renginiais, albumais, stengdamiesi
varijuoti tarp žanrų ir bendro pobūdžio. Toks bendravimas,
mūsų nuomone, pavyko, šiuos įrašus peržvelgė didžioji
dalis mūsų dabartinių sekėjų, taip pat pavyko pritraukti ir
naujų. Tuo džiaugėmės, ir tikimės, jog ateities kiemelistai
neapleis tokios muzikos sklaidos priemonės.
– Artėjant Kiemelio rinkimams: ar manote, kad
kiemsargis turi pasižymėti kokiomis konkrečiomis
savybėmis? Iš savo patirties, ką galėtumėte patarti
būsimam Kiemeliui?
– Aha… Kiemsargis turi būti greitas, žvalus, mandagus,
akylas, atsparus aštriai kritikai, visokeriopai lankstus,
nuodugniai susipažinęs su Vilniaus viešojo transporto
sistema ir mokantis gerai organizuoti viską. Žinoma,
nepakenktų domėjimasis veiksmu muzikiniame
pasaulyje, kalnų įvairiausių garsų burzdesių, kurie paties
dūšiai malonūs, kaupimas ir drąsa jais pasidalinti su
bendruomene. Bet čia jau eigoje nori nenori išsivystantys
kiemsargio bruožai.
Būsimam Kiemeliui patariame akylai stebėti, ar
neišdygsta vidury kurio koridoriaus kėdė su grėsmingu
užrašu, o pamačius nedelsiant kreiptis į atitinkamus
asmenis, kad šie prisuktų garsus. Na, jeigu norite patirti
tikrą adrenaliną, galit ir neprisukti, tada tai jau tepadeda
jums. Vienu žodžiu, žiūrėkit ten, kada kuris egzaminų
laikotarpis prasideda, dėl jų daug niuansų gali būti. Dar
patartina karts nuo karto visgi kiemą išvėdinti, nors visą
laiką ten sėdėdami nieko jau nebejausit – šiaip, kad
ramu būtų, ir dėl visokio plauko lankytojų. Sveikinkitės
su budėtoju ir būtinai dėkokite valytojoms, kad bent kokią
higieną kambariukyje palaiko. Saugokite inventorių,
nieko šiukštu neišpilkite ir dar – švelniai su technika.
Ir, galiausiai, nebijokite patys iš ten išlįsti, pasilabinti su
aplinkiniais, padiskutuoti kokiomis gražiomis temomis ir
palaikyti bendrą malonią nuotaikėlę.

bombardos
plytelės
kiemelis
vidinis

vyšnelė
plokštelė
sukasi
vyreliai

durys
ranka
pabaiga
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Erik Vojevodin

ALUMNO LAIŠKAS
pranešimastamkurisbaigiamokykląiriškeliaujaišlizdopaskraidyt
1. Tos keistos būtybės, vardu Vertybės, apie kurias mechaniškai rašoma
rašiniuose per lietuvių literatūros pamokas, pasirodo, esti tikros. Kur buvus,
kur nebuvus, ne viena įslenka vidun, įsipatogina. Po kurio laiko jas imi
pastebėti, pažindintis kaip su kokiomis įžymybėmis, sakai: „O, aš apie tave
daug girdėjau, net rašiau!“ Tada jūs pamažu tampate bendrais.
2. Kūno kultūra irgi neprapuola. Vaizdo įrašas internete su fiziniais
pratimais – kuo ne kūno kultūra per Zoom’ą? Sveikame kūne sveika siela
– geras, bet nuvalkiotas pasakymas. Verčiau kreiptis „Sveikas, kūne“, kol
atsilieps: „Labas“. Tada jūs tampate bendrais.
3. Sveika, siela…
4. Socialinės valandos yra linkusios nunykti. Bet čia ne džiūgauti, o
susirūpinti reikėtų. Jaunuolis po protestų nuo ryto iki vakaro, niekieno
neragintas, neatlygintinai tvarkė savo miestelį - gyvenimas to prašė. Dar
nepakankamai įspūdinga istorija? Bendruomenė jį apdovanojo išsvajotu
automobiliu ir stipendija koledžui. Tai tebūnie kitas socialinių valandų
rinkimas ne dėl gyvenimo aprašo, o dėl to, kad gyvenimas prašo. Tada jūs
tampate bendrais. Ne su CV, o V.
5. Kūrybinį ir praktinį darbus pas R.Jankauską atlieka visi. Kas trukdo
daryti juos vėliau?
6. Už licėjaus ribų skambučio irgi nėra. Nebent pats nustatai žadintuvą
telefone. Tačiau tai yra mistiškai patvirtintas faktas, kad be žadintuvo keltis
yra geriau.
7. Yra toks neformalaus ugdymo būrelis, ten moko meilės. Mylėti galima
viską: kopūstą, lietų, prapliupusį ne laiku, įgėlusį gyvį... Jei šiam būreliui
pastangų būtų įdėta tiek, kiek ruošiantis matematikos šimtukui, būtų gan
neblogai. Kai kepama duona, tai jos skonis priklauso nuo to, kiek meilės į ją
įdėta. Galima lankyti ir duonkepystės būrelį – ten irgi meilės išmokstama.
Užrištas su meile batas neatsiriš. Skanių kepinių.
8. Sąskrydis. Susiskristi, sukristi, kristi, sukti ratus liaudies šokiuose,
vaikščioti naktimis po miškus, kurti negęstančią ugnį ir kurti pasirodymus
vieni kitiems. Tai yra gėris be gėrimų. Krykštauki, Pamiršk, Išskrisk, Sugrįžk.
9. Licėjuje daug gražių tradicijų, jos - bendruomenės gyvenimas. Kažkas
labai išmintingas sukūrė formą ir pasakė: ,,Daryk, kad nori!” Už licėjaus ribų
šią išmintį ir iniciatyvą reikės kasti iš vidaus. Nepalik kastuvo mokykloje, dar
pravers.
100. Tai švenčių šventė. Kvintesencinis bendras ritualinis šventimas.
Vieną šimtadienį išgyvenęs žmogus jau yra laimingas žmogus. Šimtadienį
daręs žmogus jau yra pusdievis. Kelias į dieviškumą kaip ir aiškus. Tebūnie
šimtadienis.

2 0 2 0 m . r u g s ė j i s

LICEISTO UŽRAŠAI
Vardas
Pavardė
Klasė
Pirmosios pamokos kabinetas
Pirmasis suolo draugas
Klasės auklėtojas(-a)
Mano globėjas(-a)
Įsimintiniausias geras darbas Krikštynoms
Skaniausias patiekalas valgykloje
Kvailiausias apsirikimas
Didžiausias kultūrinis šokas
Mano idėja Karnavalui
Mylimiausias mokytojas(-a)
Mėgstamiausias licėjaus užkampis
Mano globėja/as
Pirma nauja draugystė licėjuje
Licėjaus džemperio spalva
Mėgstamiausia mokytojo(-os) frazė
Pamoka, į kurią niekada nevėluočiau
Daugiausia lapų atsispausdinta spausdintuvu vienu kartu
Įsimintiniausia daina iš mok. Jankausko klausymų
Mano pirmasis dailės projektas
Svajonių profesija
Žinutė ateities sau

Nusipiešk save!
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4. Pamokų metu dažniausiai aš...

KURIS SENATORIUS ESI TU?
Senatas – pagrindinis licėjaus mokinių valdžios
organas. Jį sudaro 10 narių: 6 visuotinai renkami
nariai – prezidentas ir 5 senatoriai ( I, II, III, IV ir TB
kursų) - bei 4 papildomi nariai, kuriuos į pagalbą
pasikviečia naujai išrinktas Senatas. XXVI Senato
nariai (iš kairės į dešinę): Gabrielė, Miglė, Saulė,
Miglė, Akvilė, Guoda, Margarita, Dovilė, Justina,
Faustas.
1. Vakarėlyje aš...

a) Visais rūpinuosi ir stengiuosi, kad būtų linksma.
b) Paprastai neateinu...
c) Šoku draugų būryje!
d) Aš ir esu vakarėlis

2. Kitą savaitę svarbus rneginys, kuriam riekia
ruoštis. Tuo metu aš...

a) Bėgioju su reikalais, nes nė viena problema neišsispręs
pati!
b) Piktybiškai ignoruoju žinutes, kuriose minimas darbas.
c) Itin džiūgauju, koks puikus bus renginys.
d) Išsitraukiu IB kozirį.

3. Susitikimas prasideda 10:00. Manęs laukti
galima...
a) 10:00
b) 9:45
c) 10:30
d) Geriau nelaukti :)

a) Stengiuosi suderinti mokymąsi ir galvojimą, ką valgysiu
pietums.
b) Esu jose tik fiziškai (ir tai ne visada).
c) Mokausi!!!
d) Gurkšnoju kavą ir stengiuosi neužmigti.

5. Kaip aš tvarkausi su mokslais?

a) Tvarkingai. Be didesnių sunkumų ir trukdžių.
b) Svarbiausia nepersidirbti.
c) Bailando ritmu! (Truputį pasimokai, truputį
pasilinksmini).
d) Per kančias – į žvaigždes.

6. Didžiausia mano silpnybė...
a) Neišduodu savo silpnybių.
b) Autoritetas.
c) Kelionės.
d) Penktadienio vakarai.

7. Jei būčiau licėjaus mokytojas, būčiau...

a) Kuri nors anglų kalbos mokytoja - jos kiečiausios.
b) Rolandas Čiapas.
c) Daiva Janulienė, visad mielai pasiruošusi bendrauti!
d) Daiva Strielkūnienė.

8. Mane dažniausiai galima rasti...
a) 4G, 7, 53…
b) Nėra labai lengva mane rasti...
c) Valgykloje (taupau kelionėms).
d) Biure.

9. Mano muzika yra...

a) Visada ABBA.
b) Lietuviška estrada.
c) Visi ispaniški hitai, o Enrikė Iglesias – dievaitis.
d) 2000-ųjų žiburėlis.
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Daugiausia atsakymų A
Jūs – Miglė Jauniškytė.
Jūs esate labai geranoriškas ir pareigingas žmogus, visuomet
patikimas ir darbštus komandos narys, labai atsakingai žiūrite į
darbą, kruopščiai atliekate bet kokią jums pavestą užduotį. Rimtai
žiūrite į gyvenimą, keliate sau konkrečius ir didelius tikslus,
kurių sistemingai siekiate. Esate žingeidus žmogus, jums įdomu
išbandyti vis naujas sritis ir kuo daug sužinoti. Jums puikiai
tiktų atsakingas mokslinis darbas, reikalaujantis didžiausio
preciziškumo.

Daugiausia atsakymų B
Jūs – Faustas Popovas.
Esate lengvai sukalbamas ir optimistiškas žmogus. Gyvenime
jums dažnai sekasi - dažnu atveju būtent tinkamos aplinkybės
padeda pasiekti gerų rezultatų. Darbštumas ir pareigingumas
nėra jūsų stiprioji pusė, bet punktualumu išties pasižymite. Dėl
anksčiau išvardintų savybių karjeros atžvilgiu jums labiausiai
tiktų vadovo pozicija. Atsarginis planas - Late Night Show vedėjo
karjera. Žodžio kišenėje juk tikrai neieškote!

Daugiausia atsakymų C
Jūs – Dovilė Jozėnaitė.
Tikra pozityvumo bomba! Esate kompanijos žmogus: jus
visuomet supa draugai, su jais mėgstate smagiai leisti laiką,
šnekučiuotis prie kavos puodelio ar šokti vakarėliuose. Su jumis
bendrauti smagu ir paprasta. Savo ateitį, tikėtina, įsivaizduojate ne
Lietuvoje, nes jūsų venomis teka žymiai karštesnio temperamento
kraujas! Jums geriausiai tiktų darbas, reikalaujantis nuolatinio
kontakto su žmonėmis, nes būtent tai jūsų stiprioji pusė.

Daugiausia atsakymų D
Jūs – Justina Dijokaitė.
Esate laiko planavimo profesionalas - spėjate ir mokytis, ir
dirbti, ir nepamirštate savo mylimų draugų, kurie savo vakarėlių
be jūsų tiesiog neįsivaizduoja. Kadangi esate užimtas žmogus,
turite savo tvirtus prioritetus ir laiką skiriate tik tam, kas atrodo
svarbiausia. Branginate savo laisvą laiką ir siekiate, kad kiti jį
gerbtų taip pat. Su puikiais efektyvaus darbo įgūdžiais jums visi
iššūkiai įveikiami, todėl karjeros perspektyvos yra itin plačios.

