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25 nrctai laisvds! Ar aS laisvas? Ar dristu rinktis? Ar uZtenka ryito bilti utsakingom? Ieikau tik prieiasiiq ar ir sprendimq?
Apie tai ptsvarslyti kvieiiu abiturientq ir deiimtoktl ifusakytos mintys.

AR JAUCTUOST LAISVAS?
' Palygings savo gyvenim4 su XX a. Zmoniq, kurie gyveno uizdarame pasaulyje, ikalinti vienos sistemos, ideologijos remuose, a5
jaudiuosi laisvas. AS galiu sakyti tai, kq galvoju, niekas man uZ tai Saufuvo i smilkini neatsuks. Tadiau ne visada pasakau, o tai del
nepasitikejimo savimi.

'Nesijaudiu laisva, nes manau, jog Zmogus tampa laisvas tuomet, kai atranda savo tikrqii ,,a5". Tada jis pats stengiasi siekti to,
kas, jo manymu, jam pridera. Deja, mokykloje mokinys vis maZiau skatinamas i5reikSti save. Vietoj to - svetimq mindiq brukimas
ir istatymas i remus, kokiam reikia b[ti. Linoma, kiekvienas gali rinktis, kaip save i5reikSti, bet mokykloje, kada Snekant su
mokytoju sunku net paZiiireti jam i akis, yra labai nelengva jaunam Zmogui. Mokykla turetq skatinti mokini tiketi savimi.

' Visos taisykles palaiko tvark4 - niekas i5 mfrsq nenoretq gyventi chaose. Nuo maZens tevai mane pratino prie taisykliq - visada
Zinojau, kas galima, o kas ne. Bet jie nedraude ir visada skatino rinktis padiai, tik patardavo, nukreipdavo tinkama linkme. UZ tai
esu jiems dekinga, nes taip tapau savaranki5ka. Jie leisdavo man i5sakyti savo nuomong ir j4 i5klausydavo, nors budama maZa
mergaite kartais tikai nusi5nekedavau. Ir dabar mano nuomone jiems i5liko svarbi ir aS dalyvauju sprendZiant svarbius Seimos
klausimus. Kiekvienas Zmogus pasirenka, ar keletas taisykliq jau reikS, kad esi nelaisvas, ar bet kokiomis aplinkybemis vis tiek
busi laisvas Zmogus.

' Ar mes, abiturientai, jaudiame laisvg? Gal vienetai, o dauguma - ne. Kodel? Atsakymas pats iSplaukia. Kaip galima jaustis
laisvam, kai mums l2 metq kalama i galv4: jeigu Zmogus nelankys pamokq, mokyklos, jis netures ateities. Mes verdiami robotais,
kurie kartoja svetimas protingq raSytojq, istoriniq asmenybiq mintis, darome tai, ko i5 miisq visuomet reikalavo, tadiau griZg namo
tik ir girdime per radijq, televizii4, kokie esame tu5diagalviai, nemokantys savarankiSkai m4styti, kad mums rtipi tik pinigai... Taip
kalbantys Zmones pafys nesuvokia, kad gavo tai, ko i5 mfisq reikalavo. Jiems netinka? Vienas eksperimentas nepavyko? Nedidele
beda! Laukia kita bandomqiq triu5iq banda, su kuria taip pat gales eksperimentuoti, negalvodami, kad mokiniai - tai Zmones,
turintys savo svajoniq, kurios nei5sipildys. Lilrint suaugusiqjq akimis, jie tik Zaisliukai.

' Lietuvoje juk kiekvienas gali rinktis tai, kas jam atrodo gerai ir teisingai. Suaugusieji spjaudosi, kad valdZia prasta, tadiau patys
toki4 i5sirenka. Galima pasiZitireti i Rusrj4, kurioje renkamasi tik i5 vienos partijos ir Zmones nieko negali pakeisti. skaudu
klausytis tokiq fraziq, kad ,,prie ruso buvo geriau" ar kad ,,reikia imti pavyzdi i5 Vakarq". Nenugindijama Vakarq valstybiq laisves
patirtis, bet pirmiausia reikia mokytis i5 savo klaidq, suprasti, k4 blogai darome, ir daryti i5vadas. Pasirinkimas demokratineje
Salyje visada yra, tik reikia rinktis atsakingai. Laisve - tai galejimas rinktis!

' Mokykloje ne visi mokytojai priima kitoki poZifiri. Jei mokinys nesutinka su vienos mokytojos teiginiais ir i5drista prie5tarauti,
tai ji b0tinai suras koki4 prieZasti paneigli i5girst4 kito ties4 ir prades keistai i ji Ziiireti. Del kitokios nuomones net gali nukenteti
paLymys, nuo kurio priklauso mokinio ateities galimybes. Taigi, kad pasiektum trokStamq rezultatq, tu turi pataikauti molqrtojai ir
veidmainiauti, nors galvoje visai kitokios mintys. O po to stebimes, kodel tiek veidmaini5kq Zmoniq m[sq valstybeje. Kur nebus,
jei esame pratinami apsimetineti jau nuo mokyklos laikq.

' Mokykloje nesijauEiu laisvai, nors ten praleidZiu daug laiko, taiiau niekaip nepriprantu. PrieZastis - a3 pats, todel labai sunku
visa tai pakeisti. O padiuose moksluose labiau jaudiu laisvg, nes daugeli dalykq galime rinktis patys ir patys galime nusprgsti,
kuriuos i5 jq tobulinti labiau, kuriuos maZiau.

' Laisvg suprantu kaip galimybg save i5reik5ti, i5sakant savo mintis, elgiantis taip, kaip atrodo geriausia. Ir svarbiausia - tai daryti
be baimes. Bet vis daZniau jaudiuosi lyg suvarZ5rta, lyg kaZko hfrktq, kad jausdiausi visi5kai laisva. Galbgt del to, kad dauguma
Zmoniq, uZuot i5klausg kitoki4 nuomong, pradeda smerkti. Kita vertus, jq kaltinti taip pat negalima, nes jie taip elgiasi noredami
pritapti, neturedami pakankamai Ziniq ar dar del kokiq kitq prieZasdiq. Dabartineje visuomeneje vyrauja masinis noras buti padiam
graZiausiam, tobuliausiam, viskq mokandiam...1odLiu, kaip visi. Kartais pastebiu, kad ir mane padi4 uZpliista tokios mintys. Tada
pradedu vatLyti save, mano nuomond nebeatrodo svarbi. Bet stengiuosi prisiminti, kad kiekvienas Zmogus yra unikalus ir tik
jausdamasis laisvas gali tai parodyti.
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Ar gailiesi lepteleiqs nes4monq?

Klausia pirmoki, kol kas nedristanti paraiyti savo pavardes

Dainai permastau savo ir kitq imoniq pasakytus iodZius. Ar kiti irgi gailisi, kai lepteli kokiq nors
nesqmonq? Ar kiti supranta, kai uigauna kitq Zmogq? Viskas taip painu. Atrodo, nekaltas pokitas, bet gali
reikiti tiek daug.

Yra visokiq Zmoniq. Tadiau kartais yra periengiamos visos ribos. Ai5ku, lyginant su senqja mokykla,
Vyd0no gimnazija - tikra ramybes oaze. eia puikiai tvarkomasi su iSkilusiomis problemomis, mokytojai
supratingi ir padedantys.

Bet... Yra dalykq, kurie nepavald0s. Tai paiiq imoniq elgsena. Gali priversti imogq sakyti kitaip, taiiau
mqstyti - ne. Tarp jaunq imoniq daZnai kyla nesusipratimq, ypad tuo metu, kai atsiranda galimybe tapti
lyderiu. Krikitynq organizavimo laikotarpis buvo tikras pragaras. Visi pykosi, buvo daug norindiqjq
vadovauti. Pati madiau, kaip j kai kuriq imoniq demesio vertas idejas buvo numota ranka, nes kaikas
nemokejo jsiklausyti. Kilo chaosas, kai kurie retkariiais nepatingedavo ir aStraus iodelio iStarti. Laimei, viskq
vainikavo tikrai graZus ir smagus renginys.

O kai prisimenu nesusipratimq verpetus, kilusius tarp miesto mokyklq siekiant laimeti ,,Radistq" vakareli,
negaliu nepasidiiaugti, kad Vyd0no gimnazija elgesi protingiau ir kult0ringiau, nesivele j bjaurius
komentarus, nenaudojo skurdaus Zodynelio.

Neiinau, kiek laiko prireiks imonems, kol jie pagaliau taps visiikai tolerantiSki. Gal to niekada nebus, gal
tokia imogaus prigimtis? Gal kiekvienam reiketq pradeti nuo savqs, stengtis i5klausyti kitus, ir galb0t kiti
iigirs mus.

nors ir ridena

I{o dd Sizifas lairningas,

dideli kietos biisenos mineralq jungini?

Samprotauja Evelina Venckutd, L9

Sizifo darbq suprantame kaip nesibaigianti, sunkq ir beprasmi. Gal mes to nematome, bet visi esame Sizifai.
Pavyzdiiui, mokytojaivis moko mokinius jvairiq dalykq, kuriq vieni net negirdi, kiti nesupranta, o treti uimirita.
Savo Sizifo darbu galiu vadinti fizikq, nes jos nesuprantu, o bandymas suprasti yra beprasmiikas ir varginantis. Galiu

ruoitis fizikos kontroliniam visq savaitq, bet jj raiydama viskq uZmiritu, ir tai rei!kia, kad teks mokytis ii naujo. Tas
pats b0na po ilgq atostogq ar praleidus pamokq. Taigi Sizifo darbo negalime nei palengvinti, neiatsikratyti.
Svarbu iinoti, kad vienas imogus gali padeti kitam nugaleti sunkumus, leisdamas iSsikalbeti, susitaikyti su savo

problema. Pavyzdiiui, draugd paaiSkina, kad ko nors nesuprasti ndra blogai, nes visko suprasti nejmanoma. Tai man
padeda lengviau gyventi su savu Sizifo darbu.

O svarbiausia yra nepasiduoti susidIrus su sunkumais. Kodel? Tod6l, kad pasidavus atsiras daugiau problemq,
sunkus darbas dar labiau pasunk6s, nusivilsi savimi ir savo jegomis. Juk jeigu nustodiau stengtis suprasti fizikq,
gaudiau prastus paiymius, b0diau savimi nepatenkinta, padaugetq svarbios informacijos, kurios v6liau dar labiau
nesuprasdiau. Todel reikia niekada nepasiduoti, kad ir kaip sunku b0tq.

RaSydama supratau, jog Sizifo darbas kiekvienam individualus, jo negalime atsikratyti, kad ir kaip nor6tume, nes jis
yra mUsq asmenybes dalis, iSskirianti mus i5 kitq.
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MINIATIUROS
Ant stalo guli trintukas. Dar ne sykio juo nebuvo trinta klaida, dar neapgrauitas ir neapkandiiotas, dar i5 jo

nesimdtyta. Taip nieiti rankas paimti ir nupieiti ant jo Sypsenq, bet draudiiu save, leidiiu jam ilgiau pasidiiaugti baltu
Svariu k0nu.

Staiga kaikas paima mano trintukq, atkanda jo gabal6lj, apiiaumoja burnoje ir spjauna i mergait6s plaukus. Kita
ranka padiumpa trintukq - matau, kaip ji bado raiiklio galu, braiZo, minko ir trina.

Ant stalo guli trintukas. Kankinys be puses 5ono, apkramtytas, apraiindtas... Mergaitds su trintuko gabaldliu
plaukuose !iandien ndra.

Kaiin, ar mano trintukas vis dar gali iitrinti klaidas?

Kodel tas gluosnis prie mokyklos dar nemeta lapq? U,r, r"UZ,r, jau ruo5iasi miegui, ruoiiasi naujam baltam Ziemos
drabuZiui, o jis - i5siSokelis - dar kaiko laukia. O ko gali laukti medis, daugybq metq augantis prie mokyklos?

Pudiant vdsiam rudens vejui smulkios gluosnio Sakel€s sukruta, ima 5okti, kad suiiltq, o stambiosios Sakos iigri j
nerimastingqsias nevykeles ir teisia jas del nekantrumo.

Man atrodo, kad medis diiaugiasi sauletomis dienomis. Tuomet ir asketiSkosios storosios Sakos tyliai ir nepastebimai
sukruta. Tikriausiai, nenori iSsiduoti.

GWENIMO PRAEIVIS

Ankstyvas rudens Seitadienio rytas Saltas. Jis kvepia gaiva, gyvybe, nors nematyti nei vieno imogaus. Ore tvyro vos
jaudiamas ni0rumas, be galo mane iavddamas. Pakilqs vejas drasko nuo medZiq Sakq auksinius sudii0vusius lapus.

Bet a$ vis dar dia. Tebealsuoju 5ia ryto vrlsuma. Jaudiuosi menkesn6 net ui tq lapq, pagautE vejo, neiama laiko per
gyvenimq. Bandau uifiksuoti Sjvaizdq, sustabdyti laiko tekmq. Noriu jvisa tai paZi0r6ti i5 5alies...

Ankstyvas rudens Seitadienio rytas ialtas. Jis kvepia gaiva, gyvybe, nors dia tesddivienas Zmogus, trinantis vienas !
kitq suivarbusius delnus. Aplink skraidyte skraido pageltQ mediiq lapai, o ta b0tybe, atrodo, nori pavirstijais.

lr kokia menka ji yra, tokia maia 5io pasaulio dalis. Dalis, kuri niekad nieko nepakeis. Gyvenimo praeivis, ir tiek.
Visas jos gyvenimas tebus pastangos ko nors pasiekti, bet i5 esmes tai tdra tik dar viena gyvybd. Ar tu bgtum imogus,
ar paukitis, nepasieksi savo svajoniq. Kodel? Tavo sparnai tiesiog per maii.
5i nOtyUe tai supranta. Kas gi sed6tq ant suoliuko tokj ankstq ir Saltq rudens rytE? Kas sustingqs stebetq

besiplaikstandius medZiq lapus? Siam imogui gera. Supratimas jam leidZia mdgautis vienatve, ramybe, nigrumu ir
savo gyvasties menkumu. Kam visq gyvenimq stengtis, jei pabaiga vis tiek visada ta pati - mirtis? Palaiminga mirtis po
visq pastangq ir kandiq, kurias sukelia padios b[tybes svajon€s ir tikslai.

Gyvenimo praeivis kreivai Sypteli: ai ir esu tas vejo bla5komas sudZi0vqs auksinis lapas, atrodo, be jokios gyvyb6s,
bet vdjas vis tiek dar jo nepaleidiia...

lrtoliau seka lapus akimis. Jis bando ne vieno i3 jq nepraleisti, bet veltui. Jq per daug ir jie pernelyg maii. Jis paioka
nuo suoliuko ir gaudo juos, kiekvienq, kuritik pamato, bandydamas ne vieno nepamesti i5 akiq.

Bet dia jo akys uZklifrva ui nuo viri0nds nupleito maZyiio m6lyno lapelio. Nepaprasto, tokio, kurio savitumas
neuigoiiamas kitq gausos, matomas i5 tolo. Praeivis meta visus nieko neiSsiskiriandius lapus ! 5al!. ! rankas paima iiq
maiq pasaulio dalelq, maiesnq ui kitas, ir tokiq pastebimq. lr tik del to, kad ji nukrito tuo metu, kada jq kaikas
stebejo.

Apsiivalgqs pastebejo senukq. Senukas lesino antis. Kam keltis tokj ankstyvq ir Saltq rudens rytq? Gyvenimo praeivis
nusiSypsojo, nusigrqie ir nudjo savais keliais, suspaudqs melynEjj lapi0kitj tarp suivarbusiq piritq.
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ff, Nemokantiems atpaZinti ,,Alfa'paneles RpatariaVioleta l"
Geriausios klimato sqlygos susiformuoti ,,alfa" panel6ms yra mokykloje. Siole aplinkoje pilna imoniq, kurie dar
neturi tvirtos nuomones, juos lengva palenkti i savo pusg. Svarbiausia teisingai ,,uidominuoti": rodyti populiarq,

bet neb0tinai teigiamq pavyzdi.

Kaip atpaiinti ,,alfa" panelq?

5ios paneles neretai iSsiskiria savo ,,stiliuku" ir makiaio ,,imantrybdmis". Lankosi visuose ,,elitiniuose"
vakardliuose ir renkasi tik ,,beta" ir iemesn€s prabos antraplanius draugus, kad nekiltq konkurencijos. Kq nors

organizuojant siekia b[ti pastebetos, neretai bando ,,uidominuoti" ir mokytojus, pavyzdiiui, ji0liai su jais

bendrauja, neatsiZvelgia ijq pastabas. Tadiau dainiausiai, esant rimtam reikalui, joms pritr0ksta jdgq susitvarkytisu
padetimi ir iip0stas burbulas subli[kita.

Mokyklos koridoriuje atrodo rimtos, kartais ijungia ,,pamaivos reiimq". Pamaiiusios patinkantj vaikinq elgiasi

dvejopai: ima garsiaijuoktis ir bando ,,uidominuoti" arba numeta ,,seen" (ima ignoruoti).

Alfa paneles dainiausiai b0na nenuoiirdiios, mdgsta lieiuvauti apie personq, kuri priei penkias minutes buvo

,,beta" draugo vietoje. Jeigu norite, kad kas nors kq nors apie jus suiinotq, pasipasakokite ,,alfa" panelei. Sekme

garantuota.

Ar vis dar nori b[ti ,,alfa" panele?

Svarbiausia,,uidominuoti"...

PaZymiai ne tokie, kokiq norCtum? Kodel?

9%, Atsakymo ie5kome feisbuke: mokinius kalbina Domantas-1'KSffI
ffi'

o Viskas mokykloje tikrai yra gerai, reikia ne dejuoti, o dZiaugtis tuo, kq turime. O turime netgi labai daug.
Visos konsultacijos ir moduliai yra tiesiog nuostabus dalykas - nereikia moketi jokiems korepetitoriams ir
nauda didZiule (tik reikia, Zinoma, jddti darbo, stengtis, TURETI TIKSLA). Pats lankau tiek konsultacijas,
tiek modulius kai kuriuos, jie man padeda uZpildyti mokymosi spragas, geriau ruo5tis egzaminams, ir labai
dZiaugiuosi, kad tokia galimybe mokykloje yra.

o Sakydiau, tiesiog valandq neuZtenka dienoje ir, Zinoma, kantrybd senka po truput!.

r Ko gero, tai ting€jimas. Siaip esu aktyvus Zmogus, kur tik yra galimybd, i5 karto stengiuosi pasireikSti,
klasdje taip pat bUnu aktyvi, tadiau griZusi namo brlnu visai kitas Zmogus: uZsinoriu arba miegot, arba
valgyt. Jei nueinu miegot, tai atsikelusi ir pamaciusi, kiek valandq, imu save grau?t, kam miegojiu. Tada
mdginu sdsti prie pamokq, bet po kurio laiko akys nukrypsta ! telefonq, ir likqs vakaras daZniausiai bgna
praleistas su telefonu arba prie televizoriaus. Galiausiai eidama miegot v€lei save grauZiu, kod€l pamokq
neparuo5iau ir i55vaisdiau laikq. Tada paZadu sau, kad ryt jau pasimokysiu (na, arba kad kitq savaitg viskq
darysiu kitaip), bet, deja, ir toliau sukasi tas pats uZburtas ratas.

o Kiekvieno dalyko mokytojas reikalauja tikrai daug, Atsiskaitymai vienas po kito, del to visiems labai gerai
pasiruo5ti yra tikrai nelengva. Apie tai su niekuo nekalbu, nes tai nieko nepakeis.

I Studentas. Mokyklq jau baigiau, bet noriu isreik5ti savo nuomong. Besimokydamas mokykloje tikrai
nemaZai laiko skyriau namLl darbams, atsiskaitymams pasiruo5ti, todel mano palzymiai Ouvo geri. Dabar
studijuoju ir galiu pasakyti, kad dia darbo reikia jdeti dvigubai daugiau! Tad neverk5lenkite del savarankiskq
ar namL! darbu. Viskas daroma tik dd to, kad mokytojai pr:iverstq jus mokytis ir kad geriau i5moktumete O
paZymiaitokie, kokiq noriu! Reikia ideti daug darbo.

LaikraSti rengd Violeta Vilni5kyte, Urte Toliu5yte, lgn€ Zdanevi6i0te,ls; Domantas Tubutis, 2s. Maketavo Dovydas Martinkus,ls I


