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Mykolo Romerio universiteto 
jaunesnioji mokslinė darbuotoja, 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Filosofijos katedros doktorantė 
Aneta Rostovskytė sako šių 
dienų Lietuvoje pastebinti 
sąmoningumo ugdymo 
stoką - pradedant mokykla, 
baigiant individualaus 
gyvenimo kelio pasirinkimu.

Sidas AKSOMAITIS
„Respublikos“ žurnalistas

A.Rostovskytės požiūriu, bū-
tent dėl trūkumų mūsų švietimo 
sistemoje ir studentui nepalankios 
studijų finansavimo sistemos ne-
maža dalis sąmoningų jaunų žmo-
nių renkasi studijas kurioje nors 
užsienio valstybėje, su kuria vėliau 
susieja ir savo ateitį. „Mūsų mo-
kyklose vyrauja ne kritinio mąsty-
mo ugdymas, o neapmąstomų ir 
neapsvarstomų žinių diegimas, - 
sako doktorantė. - Iš žmogaus tar-
si siekiama padaryti nemąstančią 
kopiją, kuri būtų paklusni vyrau-
jančiai ideologinei sistemai.“

- Ko šių dienų visuomenėje 
įžvelgiate daugiau - troškimo 
siekti išsilavinimo ar siekio 
užsitikrinti materialinę gero-
vę? - pasiteiravo „Respublika“ 
Anetos ROSTOVSKYTĖS.

- Iš patirties, įgytos dirbant su 
studentais, akivaizdu, kad dažnas 
jų renkasi ne tą specializaciją, kuri 
jam yra įdomi, o tą, kuri populiari 
rinkos sąlygomis. Susidūręs su ne-
motyvuotais studentais, dėstytojas 
pakliūva į konfliktinę situaciją, nes 
jie demonstruoja labai minimalias 
pastangas studijuoti. Tik vienas ki-
tas studentas rengiasi seminarams. 
Didžioji dalis į seminarus ateina 
dėl to, kad reikia ateiti, arba neat-
eina išvis. Tarp studentų gaji nuo-
monė, kad iš universiteto jų niekas 
nepašalins jau vien dėl to, kad jie 
moka už studijas. Paklausti, kodėl 
jie tada studijuoja, sąmoningų at-
sakymų studentai nesugeba pa-
teikti. Labai mažai yra tokių stu-
dentų, kurie dirba daugiau, nei nu-
matyta pagal programą, ir kryptin-
gai siekia savo užsibrėžto tikslo. 
Dažnai tenka susidurti su studen-
tais, kurie neskaito būtinos litera-
tūros užsienio kalba, nes papras-
čiausiai jos nemoka taip gerai, kad 
galėtų skaityti ir suvokti tekstą. 
Galima daryti prielaidą, kad kažkas 
yra negerai būsimuosius studentus 
rengiančiose mūsų mokyklose ir 
gimnazijose.

- Esate pastebėjusi, kad mo-
kyklose mokoma ne kritinio 
mąstymo, o aklai atkartoti sve-
timas mintis...

- Dėmesio stoka kritiniam 
mąstymui mokyklų ugdymo pro-
gramose yra didžiulė. Mąstantis 
žmogus kelia įvairius klausimus, 
diskutuoja, o mokykla visose sri-
tyse ugdo tik žinojimą. Dar galima 
būtų diskutuoti, kiek mąstymo 
reikia gilinantis į tiksliuosius 
mokslus. Tačiau toks pat ugdymo 

principas taikomas ir humanitari-
niuose bei socialiniuose moksluo-
se, kur būtent mąstymas yra labai 
svarbus ir reikalingas. Juk ir tą pa-
tį Žalgirio mūšį istorikai aprašo 
skirtingai. O mokyklose bandoma 
pateikti vienintelę neginčijamą 
tiesą, bet toks mokymas neskati-
na mąstymo. Žinojimas reikalin-
gas, bet jis turi būti apmąstytas. 
Klasikinės vokiečių filosofijos pra-
dininkas Imanuelis Kantas yra pa-
sakęs, kad žmogus, automatiškai 
priimantis jam primetamas elge-
sio normas ir nekeliantis klausi-
mo, kodėl taip reikia elgtis, yra ne 
žmogus. Sąmoningumo stokojan-
tis žmogus niekada nebus pilietiš-
kai atsakingas, o tik paklusnus ko-
kiai nors ideologijai. Tokius labai 
lengva valdyti.

- Ko netenka vadinamoji 
kompiuterių karta, kuri mokyk-
lą pradeda lankyti dar nemokė-
dama dorai rašyti, bet jau pui-
kiai įvaldžiusi kompiuterio kla-
viatūros maigymo įgūdžius?

- JAV ši problema jau seniai yra 
opi - ten auga neraštingų žmonių 
karta. Rašydami klaviatūra jie neiš-
moksta jungti raidžių. Stengdamie-
si tekstą parašyti greitai, jie trum-
pina ir sakinius, ir žodžius, nededa 

skyrybos ženklų... Be mąstymo ir 
be vaizduotės parašytas tekstas, ku-
riame privelta klaidų ir trumpinių, 
suteikia labai skurdžią informaciją. 
Mane nustebino pirmakursiai stu-
dentai, kuriems vedžiau kūrybingu-
mo ugdymo užsiėmimą. Jų papra-
šiau perkurti banalią pasaką apie 
vištytę ir gaidelį. Ši užduotis at-
skleidė paradoksą - nors studen-
tams ši pasaka buvo žinoma, jie jos 
perkurti nesugebėjo. Nes jie neturi 
nei mąstymo, nei vaizduotės. Ne-
seniai skaičiau šeštos klasės moki-
nių rašinėlius. Jų žodynas beprotiš-
kai skurdus, mokiniai nesugeba sa-
vo minčių paversti į nuoseklų saki-
nį. Tad, kalbant apie neraštingumo 
problemą, nereikia žvalgytis į užjū-
rius - ši problema jau atėjo ir į Lie-
tuvą. Net studentų rašto darbuose 
viename sakinyje galima aptikti 
bent penkias gramatines klaidas, o 
apie skyrybos klaidas išvis nėra ką 
ir kalbėti...

- JAV Indianos valstijos mo-
kyklose vaikams nuo ketvirtos 
klasės nebus dėstoma rašyba - 
užuot mokęsi rašyti ranka, jie 
bus mokomi tai daryti kompiu-
teriu. Gal ne už kalnų laikai, kai 
rašymas ranka taps istorija ir 
Lietuvoje?

- Sakoma, jei neturėsi šratinu-
ko, o norėsi ką nors parašyti, tai 
galėsi padaryti po ranka pasitaikiu-
siu akmenuku ar kreidele. Įsivaiz-
duokime: vieną dieną programišiai 
užblokuoja visus pasaulio kompiu-
terius. Ir ką tokie vaikai parašys? 
Nieko, nes jie nemokės rašyti ran-
ka. Technika yra naudinga tol, kol 
nedaro žalos žmogui, nekenkia jo 
laisvei, sprendimams, mąstymui, 
galiausiai žmogiškumui. Europoje 
vyrauja tokia filosofinė kryptis kaip 
hermeneutika, kalbanti apie žmo-
giškumą, gyvenimo prasmę, o JAV 
vyrauja transhumanizmo teorija, 
skatinanti technologijų vystymąsi. 
Transhumanizmo teoretikams filo-
sofija reikšminga pokalbiuose apie 
dirbtinį intelektą, technologinę pa-
žangą, kuri tarsi padeda žmogui, 
bet iš tiesų jį naikina. Jei žmogus 
turės dirbtinį intelektą, atminties 
pagerinimo plokštelę, tai jau bus 
ne žmogus, o mašina. Mokslas tu-
ri pažangos intenciją, bet jau nenu-
mato tos pažangos pasekmių. 
Technologinės naujovės naikina 
žmogaus kūrybingumą, vaizduotę, 

laisvę, sprendimus, muzikos, pie-
šimo ir kitus gebėjimus, nes viską 
standartizuoja ir suvienodina. Ne-
seniai savo gimtadienio proga iš 
dviejų žmonių gavau atvirukus su 
ranka rašytais sveikinimais. Tie 
žmonės - filosofai, jie lygiai taip pat 
mato technologiniu požiūriu pa-
remtą žmogaus standartizaciją bei 
niveliaciją ir tam priešinasi.

- Rugpjūtį darbo rinkoje la-
biausiai didėjo pedagogų pa-
klausa. Galbūt į pedagogų kie-
mą Lietuvoje ateina aukso am-
žius?

- Neseniai sutikau buvusį savo 
studentą, baigusį sociokultūrinės 
antropologijos studijas, paskui - 
socialinę politinę kritiką. Magist-
rantūros studijas baigęs specialis-
tas sakė labai norėjęs įsidarbinti 
dėstytoju universitete, bet įsidar-
bino vieno tarptautinio banko 
technologijų centre. Peržiūrėjęs 
universitetų siūlomas darbo vie-
tas, jis nerado nė vieno siūlymo 
įdarbinti jauną asistentą. Univer-
sitetai siūlė darbo vietas tik lek-
toriams. Tačiau tam, kad taptų 
lektoriumi, žmogus turi universi-
tete penkerius metus padirbėti 
asistentu. O kaip jis gali tai pada-
ryti, jei asistentai nereikalingi? 

Žinoma, galima teirautis darbo 
pas buvusius dėstytojus, bet tai 
jau apsunkinta procedūra. Jaunam 
žmogui ateiti dirbti į universitetą 
yra labai sudėtinga. Studentų Lie-
tuvoje vis mažėja, mažiau reikės 
ir universitetų, ir juose dirbančių 
specialistų, o konkurencija tarp jų 
išaugs dar labiau. Tačiau dar di-
desnį susirūpinimą man kelia pa-
ti švietimo sistema, kuri vis dėlto 
nėra orientuota ugdyti atsakingą, 
laisvą, kritinę, politiškai ir pilie-
tiškai angažuotą asmenybę. Nuė-
jusi dirbti į mokyklą atsidurčiau 
dviprasmiškoje situacijoje, nes tu-
rėčiau arba konfliktuoti su moky-
mo programomis, arba joms pa-
klusti.

- Ar ne dėl to Lietuvą palie-
ka jauni, sąmoningi žmonės, 
siekiantys prasmingų ir koky-
biškų studijų užsienyje?

- Pažįstu labai gerai besimokiu-
sį vaikiną, kuris išvažiavo studi-
juoti į Bristolio universitetą Di-
džiojoje Britanijoje ir ten kuo pui-
kiausiai baigė tarptautinės teisės 
studijas. Kodėl jis nesirinko ana-
logiškų studijų Lietuvoje? Jo atsa-
kymas į šį klausimą elementarus 
- tėvai neišgalėjo padėti susimo-
kėti už studijas. O tuo, kad gaus 
valstybės finansuojamą krepšelį, 
jis nebuvo garantuotas. Lietuvoje 
paskolą gavęs studentas jau nuo 
pirmų dienų priverstas atsiskaiti-
nėti su banku, o Didžiojoje Brita-
nijoje studentas paskolą pradeda 
grąžinti tik pradėjęs dirbti pagal 
įgytą specialybę. Danijoje aukšta-
sis mokslas išvis nemokamas. Tie-
sa, ten yra stojamieji egzaminai, 
tačiau taip užtikrinama, kad ateis 
sąmoningi, motyvuoti ir mokytis 
norintys studentai.

- O kas užims tuštėjančią 
Lietuvą? Pabėgėliai iš Afrikos?

- Nyksta ištisi kaimai, mažėja 
gyventojų ir mano gimtuosiuose 
Šiauliuose. Liūdna į tai žiūrėti. Tiek 
mūsų šalies piliečiams, tiek atvy-
kėliams gresia tapti net ne kosmo-
politais, bet statistiniais ekonomi-
niais darbininkais, geresnio gyve-
nimo ieškančiais svetur. Įdomu, 
kaip ketinama atskirti pabėgėlius 
iš karo zonos nuo elementarių eko-
nominių pabėgėlių? Politikai kalba 
tik apie vieną dalyką - apie pabėgė-
lių kiekį, kurį mums reikia priimti. 
Niekas jau neklausia, ar mes jų no-
rime, ar galime priimti, tuo visa dis-
kusija ir baigiasi. Kas bus po to - 
neaišku, nėra jokios strategijos. Jie 
išeis į visuomenę, o visuomenė aki-
vaizdžiai yra nepasirengusi jų pri-
imti. Mūsų šalies piliečiai jaučiasi 
diskriminuojami, nes pabėgėliams 
be eilės bus suteiktas būstas, me-
dicinos paslaugos, o Lietuvos pilie-
čiai ir toliau turės stumdytis eilėse. 
Juk į užsienį išvykę lietuviai ten 
nėra išskirtiniai, gyvena pagal tas 
pačias taisykles, kaip ir tų šalių gy-
ventojai. Pastebiu keistą žaidimą - 
mums reikia priimti pabėgėlius, 
mes juos priimsime, o tada jau kaip 
bus, taip bus.
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Žmogų naikina sąmoningumo stoka

 � Galima daryti 
prielaidą, 
kad kažkas 
yra negerai 
būsimuosius 
studentus 
rengiančiose 
mūsų 
mokyklose ir 
gimnazijose

 � MRU JAUNESNIOJI MOkSLINĖ DARbUOtOJA, VDU FILOSOFIJOS kAtEDROS DOktORANtĖ ANEtA ROStOVSkytĖ:



Apie tai diskutavo ŽAlGiRiO 
NACiONAliNiO pASipRiEŠiNi-
MO JUDĖJiMO apskritojo stalo sve-
čiai: Seimo narys, vienas pirmųjų 
lietuvos užsienio reikalų ministrų 
povilas GYlYS, europarlamentaras 
Valentinas MAZURONiS, Neprik-
lausomybės Atkūrimo Akto signata-
ras, pirmasis ambasadorius Rusijo-
je Egidijus BiČKAUSKAS, Nepri-
klausomybės Atkūrimo Akto signa-
taras Rolandas pAUlAUSKAS. 
Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas 
JAKAVONiS.

G.JAKAVONIS: Kas vis dėl-
to vyksta Europoje?

P.GYLYS: Bijau, kad Europos 
elitas nesupranta, kokie sudėtingi 
procesai dabar vyksta. Jis akivaiz-
džiai sutrikęs. Vieną dieną pabėgėliai 
kviečiami, kitą jau sienos uždaro-
mos. Kilo paradigminė krizė. Nelabai 
kas Europoje žino, kas tai yra. Iš tie-
sų ES yra lyg ir valstybių sąjunga, 
bet per dažnai vaidina federaciją, dėl 
to kyla problemų. Ar joje nėra lygių 
valstybių ir lygesnių? Sąjungoje visi 
turėtų būti lygūs - ir dideli, ir maži. 
Mažiems turėtų būti numatyti sau-
gikliai, bet jiems ES nėra galimybės 
apsiginti nacionalinius interesus.

Štai skaitau lenkų spaudą, jų 
parlamente apie mus šneka visiš-
kus niekus, jie gali apie mus išsi-
galvoti bet ką. O mechanizmo, ku-
riuo ES būtų kaip nors sugėdinama 
ar drausminama, nėra. Jeigu jis di-
delis - jis teisus. Mėginau apie tai 
užsiminti Europos reikalų komite-
te, tai jie, man atrodo, dar savaitę 
galvos. Su dideliu supratimu svars-
to, kad, žinot, Lenkijoje vyksta rin-
kimai, juose antilietuviška korta 
negalima žaisti. Mes lyg ir kartu, 
bet lyg ir atskirai. Kai didiesiems, 
svarbiesiems yra blogai, tada visi 
sako: prašome solidarumo. Bet so-
lidarumo reikia nuo pat pradžių ir 
visais klausimais arba išvis nerei-
kia. Kai bombarduoja Artimuosius 
Rytus arba Šiaurės Afriką, tada so-
lidarumo nereikia. O kai tenka tvar-
kyti pasekmes, tada jo šaukiamasi.

Nesu euroskeptikas klasikine 
prasme. Žinau, kad jeigu ES žlugs, 
mes dar kartą patirsime didžiulį šo-
ką. Bet jei nesikeis mąstysena, jei 
visi ES nepradėsime elgtis adek-
vačiai, laukia mūsų liūdni laikai.

V.MAZURONIS: Gal sutikčiau 
su profesoriaus teiginiu, kad ES da-
bar nėra apsibrėžusi, kokia ji yra. 
Vieni mato ES kaip vieną valstybę, 
kiti - kaip valstybių sąjungą. Tikėtis, 
kad didelės ir mažos valstybės turės 
lygias teises ir bus lygios... to pa-
saulio istorijoje niekad nebuvo. Tu-
rime tai suvokti. Kitas klausimas, 
kokiu lygmeniu ir proporcijomis 
vyksta atstovavimas, kaip ieškoma 
bendrų sprendimų ir kurie iš jų yra 
mūsų valstybės išimtinė teisė. Aiš-
kumo tais klausimais nėra. Ir ES yra 
kiek sutrikusi. Tai matyti, ar tai bū-
tų Graikijos, ar pabėgėlių problema. 
Bet neteisinga mums kelti tokius 
klausimus, neva pertvarkykime visą 
ES taip, kaip mums atrodo. Turime 
suvokti realią situaciją. Manau, bu-
vimas ES geopolitinėje situacijoje 
mums yra teigiamybė. Priešingu 
atveju atsirastų visokių kitokių ga-
limybių. Nedidelė valstybė negali 
būti atsieta nuo viso pasaulio geo-
politikos. Manau, Lietuvos kelias - 
su Vakarų mentalitetu. Bet turime 
maksimaliai ginti savo valstybę ir 
savo piliečių interesus. Bandau kaip 
europarlamentaras tai daryti, realiai 

įvertindamas situaciją, kad niekada 
neturėsime balso sprendimų priė-
mimo lygmenyje. Lygaus balso ne-
turėsime nei su Vokietija, nei su 
Prancūzija. Bet būtina stengtis tam 
tikru lygmeniu maksimaliai ginti tai, 
ką galima apginti būnant toje sąjun-
goje, kuri, mano nuomone, yra šian-
dien teisinga Lietuvai.

G.JAKAVONIS: Gerbiamas 
Egidijau, atsimenu tavo žo-
džius, kad dirbdamas ambasa-
doriumi turėjai atstovauti mūsų 
valdžios pozicijai, nors pats bū-
tum elgęsis kitaip. Ką manyti 
apie dabartinės valdžios veiks-
mus, kai nuolat linksima galva, 
visur pritariama Europai?

E.BIČKAUSKAS: Ačiū Die-
vui, jau neprivalau kam nors link-
čioti, galiu sakyti savo nuomonę. 
Ir ji nėra vienareikšmiška. Viena, 
ką jaučiu širdimi, kita - ką suvokiu 
protu. Esu signataras, suverenios 
valstybės mylėtojas. Bet protu su-
vokiu, kad Lietuva ne visai tokia. 
Šiomis geopolitinėmis sąlygomis 
neįmanomas absoliutus suvereni-
tetas ir tokia nepriklausomybė, ku-
rią suvokiau širdimi.

Mano požiūriu, ES kūrimasis ir 
pirmapradžiai norai - teigiamas po-
slinkis. Ta kryptimi ir turėtų plėtotis 
Europa. Bet Europa tebeieško savęs 
ir neranda. Kai ES kūrėsi, buvo vie-
ni tikslai (vienas jų buvo išvengti ka-
rų, ir jis iš esmės pasiektas), kitas iki 
galo neįvardytas tikslas buvo tapti 
atsvara Rytų blokui. Praeito amžiaus 
pabaigoje sulaukėme globalių poky-
čių. Vienas iš jų iki šiol neapmąsty-
tas: TSRS politikos siekis buvo pro-
letariato diktatūros įsigalėjimas visa-
me pasaulyje, bet po 1990 m. ši ide-
ologija dingo visiškai. Galime kalbė-
ti apie Rusijos žemes, jos įtakos sfe-
ras, bet nėra tokio globalaus plėtimo-
si, koks buvo iki tol. Iš dalies dėl to 
ES ir kūrėsi kaip atsvara šiam blokui.

Bet ES plėtimasis, įtraukiant ir 
Lietuvą, buvo skubotas. Ačiū Die-
vui, kad įtraukė, bet ir dabar viena 
iš klaidų - noras plėstis, kol ES iš 
tiesų nėra atradusi savęs.

Prasidėjo civilizacijų susidūri-
mas. Kaip jis rutuliosis toliau? Ką 
turėtų daryti ES, kol kas nežinau. 
Viešojoje erdvėje tai neįvertinta. 
Neįvertinta, ar atsiras kokių nors 
valstybių, pvz., norinčių įvesti de-
mokratiją Saudo Arabijoje ar Jor-
danijoje. Kai kas nori Sirijoje įves-
ti ir įvedė. Norėjo Libijoje, Irake...

G.JAKAVONIS: Jei tai gali-
ma vadinti demokratija.

E.BIČKAUSKAS: Bet čia ats-
kiros temos. Nežinau, gal kam ky-
la minčių įvesti Saudo Arabijoje 
demokratiją. Tada toliau turėsime 
tą patį, dėl to ir vyksta tas civiliza-
cijų konfliktas. Manyti, kad liksime 
nuošalyje nuo jo neįsileisdami mi-
grantų, atsitverdami, negalima. Vis 
tiek tas konfliktas mus pasieks.

R.PAULAUSKAS: Pokalbio 
temą supratau taip: gerbiamiems 
konsiliumo dalyviams pristatau Pa-
cientą, kurį vadiname ES (nors tu-
riu omeny daugiau Vakarų Europą). 
Keliaudamas po ją kaip turistas, 
mačiau gražų vaizdą, ko gero, išvis 
žmonija nieko negali geriau sukur-
ti, negu yra Mozelio slėnyje. Bet 
grįžęs namo ir ilgiau įsikūręs ar-
čiau Paciento bei atidžiau jį stebė-
jęs pateiksiu tokią diagnozę.

Biudžetas - deficitinis jau daug 
dešimtmečių, pliusinio nėra niekur. 
Užsienio prekyba - deficitinė, sko-
los - milžiniškos, siekia šimtą ir 
daugiau proc. BVP (manoma, kad 
daugiau nei 60 proc. grąžinti jau 
neįmanoma). Gamyba iškelta į Ki-
niją. Nedarbas, kaip viena iš gamy-
bos iškėlimo pasekmių, - chroniš-
kas. Jaunimo nedarbas kai kuriose 
šalyse - 50 proc. (o psichologai 
tvirtina, kad jeigu jaunas žmogus 
nedirbo kelerius metus, nebedirbs 
ir toliau, dauguma išvis praranda 
darbo įgūdžius). Siekiant kompen-
suoti prarastas darbo vietas, kuria-
mos biudžetinės darbo vietos. Vi-
suomenė sensta, bet propaguoja-
mas gyvenimas be vaikų ir viena-

lytės santuokos, o šeimos institu-
tas kasmet silpsta. Skatinamas 
individualizmas ir hedonistinis vi-
suomenės požiūris į gyvenimą. 
Vaikams skiepijamos daugiau tei-
sės nei pareigos. Kalbant apie 
verslą: pastaraisiais dešimtmečiais 
gimė tokios sąvokos kaip „popie-
rinis auksas“, „popierinė nafta“, o 
jų parduodama keliskart daugiau 
negu realiai. Tai pasiekė jau fantas-
magorišką lygmenį... O dabar kaip 
vyšnia ant torto - migrantai.

Juk ne šiandien prasidėjo šis 
procesas, jis dabar tik įsibėgėjo. 
Migrantai priimami dešimtmečiais, 
jiems suteikiamos įvairiausios pa-
šalpos, dažnai vietinis dirba už ma-
žesnę algą, nei gauna migrantas. 
Miestai, kaip žinote, jau kitokie, 
nes atvykėliai atsineša kitą kultūrą. 
Ir joks čia „civilizacijų susidūri-
mas“, juos tiesiog pakvietė libera-
liai nusiteikę ES žmonės. Jei ne-
kviestų ir nemokėtų pašalpų, ne-
būtų tų migrantų Europoje.

Na, ir gali kilti klausimas: iš kur 
visas tas Vakarų Europos „gėris“? 
Mes keletą dešimtmečių spausdi-
name pinigus iš oro. Dabar kas mė-
nesį - 60 mlrd. eurų emisijas. Ši-
taip yra palaikoma ta gerovė.

Taigi, mieli ekspertai, pasakykit: 
ar gali toks darinys ilgai egzistuoti?

P.GYLYS: Mano nuomone, po 
TSRS žlugimo be reikalo buvo pa-
tikėta S.Hantingtono (Samuel P. 
Huntington) civilizacijų konflikto 
teorija. Jau pats šis terminas nu-
mano, jog konfliktas - būtinas ir 
neišvengiamas. Be abejo, nėra taip, 
kad jei tu manai, jog kariauti nerei-
kia, tai konfliktų ir nebus. Bet jeigu 
pasaulis susimąstė apie naujos glo-
balios tvarkos sukūrimą, tenka pri-
pažinti: tame globaliame lošime kol 
kas laimi karo filosofai.

Europa buvo užmanyta ne tik 
siekiant subalansuoti santykius su 
TSRS. Tokie žmonės kaip de Golis 
(Charles de Gaulle) galvojo ir apie 
atsvarą Amerikai. Tai vieša paslap-
tis, apie kurią retai rašoma, bet Eu-
ropa norėjo savarankiškumo, nes 
suprato, jog joje nėra nė vienos di-
delės valstybės. Ekonomiškai Vo-
kietija - galinga, bet nėra didelė. O 
kai nesupranti, kas esi, ir neįvertini 
savo galimybių, elgiesi neadekva-
čiai. Šaltojo karo su Rusija atnauji-
nimas buvo toks neadekvatus žings-

nis. Europa staiga ėmėsi veiksmų, 
kurie negali atvesti prie pergalės. 
Buvo neįvertinta, kad Europa nega-
li laimėti Šaltojo karo. Tai paaiškėjo 
dabar, ir po Graikijos krizės, ir iški-
lus migracijos problemai: nėra ište-
klių - nei politinių, nei finansinių, nei 
karinių. Ir būsimas, gal ir ne visai 
gėdingas, atsitraukimas sukels min-
čių: kodėl pradedami konfliktai, ku-
rių neįmanoma laimėti?

Kadaise Konfucijus pasakė: jei-
gu priešo negali įveikti, padaryk jį 
draugu. Šaltasis karas paliks mūsų 
sąmonėje gilų pėdsaką, nes konf-
likto potencialas niekam nėra nau-
dingas. Rusai irgi nukenčia, ypač 

technologijų, finansų srityje. Bet 
jų neparklupdysi, nes energetiškai 
bei turėdami maisto jie išgyvens, 
turi ką eksportuoti. Tačiau smunka 
jų pragyvenimo lygis. Jie neišlošia, 
bet ir Europa neišlošia. Mūsų pie-
no ūkyje jau kalbama net apie 20 
mlrd. eurų žalą vien dėl sankcijų. 
O dar čia Graikija ir migrantai. Tai 
didžiulė našta, todėl dabar reikia 
maksimalaus susitelkimo, kad visa 
tai nevirstų griūtimi. Istorijoje taip 
būna: atrodo, viskas gerai, ir stai-
ga - griūtis. Nors išoriškai Europa, 
kaip minėta, atrodo gražiai.

R.PAULAUSKAS: Rožė gra-
žiausia būna prieš nužydėdama.

V.MAZURONIS: Nemanau, 
kad didelė bėda, jei turime biudžeto 
deficitą ir skolą. Privalome ieškoti 
optimalių sprendimų mūsų valsty-
bei. Jei žiūrime į ilgalaikę istoriją, 
viskas keičiasi ir keisis, o kiek mes, 
nedidelė šalis, gebėsime prisitaiky-
ti prie aplinkybių ir išlaikyti tradici-
jas, kurias tūkstantmečius saugojo-
me, tiek darysim teisingus žings-
nius. Mes gi ir krikštijomės, ir daug 
ką darėm... Bet išlikom kaip valsty-
bė, kaip tauta. Geriau tik negyven-
ti buvusioje TSRS. Kartą diskusijo-
je Le Pen (Marine Le Pen) ėmė ly-
ginti TSRS ir ES, aš pasakiau jai: 
jūs negyvenot TSRS, iš toli gal ma-
tėt ir nelabai suprantat, kas ten bu-
vo. Ir dabar Šaltąjį karą sukėlė ir 
Ukrainą okupavo Rusija.

Kalbėdami apie pabėgėlius, tu-
rime suvokti, kad Europa po šios 
pabėgėlių krizės pasikeis. Negalime 
aklai linksėti. Dabar primetamos 
žaidimo taisyklės, mums ir Europai 
net nesuvokiant, kas vyksta. Junke-
ris (Jean-Claude Juncker) EP pasa-
kė, kad EK tik 2016 m. pateiks pla-
ną, kaip tvarkytis su migracija, o 
pabėgėlių jau dešimtys tūkstančių... 
Mums sako: jei nepriimsite, bus tai-
komos 0,002 proc. BVP siekiančios 
baudos. Tai rankų laužymas. Kai ku-
rie mūsų europarlamentarai, deja, 
balsuodami su tuo sutiko. Aš balsa-
vau prieš. Reikia ginti savo pozicijas.

E.BIČKAUSKAS: Man net juo-
kinga, kai svarstoma: trys šimtai, 
tūkstantis, o jie plūsta kaip skėriai 
apvalgydami daržus. Tai didelė tra-
gedija. Bet skaičiai nieko nereiškia, 
todėl reikia turėti kažkiek analizės: 
kiek laiko jau vyksta ir kuo virsta 
konfliktas Sirijoje? Kada bus susitar-
ta dėl bendrų veiksmų prieš Siriją? 

Galų gale kaip prasidėjo tas konflik-
tas? Puikiai žinome: po invazijos į 
Iraką, kurią įvykdė JAV be JT sank-
cijos. Kaip dabar pamenu, mūsų mie-
las ministras L.Linkevičius televizi-
jos laidose aiškino, kiek tame Irake 
yra bakteriologinio ginklo. Pamenu, 
kaip mūsų ginkluotųjų pajėgų vadas 
Jonas Kronkaitis, JAV pilietis, taip pat 
pasakojo apie tą bakteriologinį ginklą. 
Šioje istorijoje man nesuprantama, 
kaip tokia galinga valstybė - JAV - po 
invazijos nerado to ginklo pėdsakų.

R.PAULAUSKAS: Jos spjau-
na į visą likusį pasaulį.

E.BIČKAUSKAS: O gal kam 
šaus į galvą Saudo Arabijoje ar Jor-
danijoje įvesti demokratiją? Tai ne 
tuščias klausimas, nuo to priklau-
so, kurį laiką turėsime tuos mi-
grantus. Turi būti kartu visos pro-
blemos sprendžiamos: reikia su-
tvarkyti sienas, įvesti kontrolę 
tiems, kurie jau čia pateko, pradė-
ti finansuoti stovyklas Turkijoje.

R.PAULAUSKAS: Kviesdami 
spręsti problemas, nepamirškime 
vieno dalyko: šiandieną ES yra visai 
ne tie žmonės, kurie ją sukūrė. Kai 
važiuodami per Europą matome tas 
gražuoles pilis, rūmus, senamiesčius, 
prisiminkime: tai sukurta kitų kartų. 
O kokie tie žmonės buvo? Jie kariavo 
tarpusavyje ir visame pasaulyje, plė-
šė, grobė ir tempė į Europą viską, ką 
gali. Tačiau dabartiniai žmonės gyve-
na iš procentų to kapitalo, kurį su-
kaupė visai kito tipo europiečiai, gy-
venę logiškai ir supratę, kad yra am-

žina konkurencija ir nėra tokios be-
galinės tolerancijos, o būtina žūtbūt 
ginti savo interesus. Jų gyvenimo re-
zultatą matome Vakarų Europoje.

Dabartiniai europiečiai nori gy-
venti paskendę hedonizmo bango-
se. Štai šveicarai nubalsavo refe-
rendume, kad 2 tūkst. eurų kiek-
vienas šveicaras gautų kas mėnesį. 

Nežinau, kaip suksis jų valdžia, bet 
toks referendumas jau įvyko. Štai 
ir noras jau apskritai nieko nebe-
veikti. Ir tai žmogiškas noras, nes 
esama situacija lėmė, kad jie gali 
sau leisti tokias vizijas. Jie pradėjo 
fantazuoti ir prisifantazavo, jog ga-
lima negimdyti vaikų, keisti vyro 
ir moters santykius, griauti šeimos 
institutą, bet pensijas vis tiek gau-
ti. O iš kur? Jeigu griaunama šeima 
ir nebus vaikų, nebus ir pensijų. 
Pagaliau negi kas drįs įrodinėti, kad 
iš skolų galima gyventi be galo? 
Europoje skolos tik auga.

Yra tebeveikiantys pasaulio dės-
niai, o ES gyventojai nori juos keisti. 
Jie pabombina šalis, paverčia keletą 
jų pelenais ir paskui stebisi, kad pas 
juos traukia pabėgėliai. O dabar čia 
bėga ne šiaip pabėgėliai, jie motyvuo-
ti va tais bombardavimais. Gamybą 
iškėlėme, darbo vietų neliko ir stebi-
mės, kad nėra kaip biudžeto deficitą 
padengti. O toje išsvajotoje demokra-
tijoje žmonės balsuoja už tuos, kurie 
kalba tai, ką jie nori girdėti. Niekad 
nebalsuos už sakančius, kaip yra iš 
tiesų. Jie tokių išvis nenori girdėti.

Vokietijoje vyksta demonstra-
cijos prieš meluojančią žiniasklai-
dą, bet dauguma žmonių trokšta 
pozityvo, nori toliau gyventi pato-
giai ir balsuos už tuos, kurie jiems 
tai žada. Ir dėl to valdžia dabar ir 
Lietuvoj, ir ES yra visiškai neade-
kvati, visai netinkama šiam laikui 
ir toms problemoms, kurios atėjo. 
Susitarti su ja nebeįmanoma.

Dar sykį sakau - jų protėviai 
kūrė ES, statė tuos gražuolius 
miestus, o dabartinė karta gyvena 
iš procentų ir po truputį griauna 
protėvių darbą. Ir aš, ieškodamas 
atsakymo, kodėl jie tai daro, neran-
du. Tada pradedu fantazuoti: o gal 
yra mums nežinomas Kūrėjo dės-
nis, kuris suveikia kažkurią akimir-

ką ir tiesiog iš proto varo milijonus 
žmonių, kad jie save naikintų?

Gal kas matė, o jei nematė, pa-
ieškokite google: amerikonai darė 
bandymus su pelėmis. Tie bandymai 
kartoti daug kartų, bet visad duoda-
vo tą patį rezultatą. Pelėms sukuria-
mos idealios sąlygos, bet po kelių 
kartų jos išmiršta. Vadinasi, yra dės-
nis, kuris sukūrus šiltnamio sąlygas 
išvis nebeleidžia egzistuoti populia-
cijai. Panašiai dabar nutiko Vakarų 
Europai. Tartis ten nebėra su kuo.

G.JAKAVONIS: Atėjom prie 
klausimo apie Lietuvos likimą. 
JAV savo teritorijoje niekada 
nekariaus. Nei su Rusija, nei su 
kuo kitu. O mūsų aktyvi pozi-
cija artimiausio kaimyno atžvil-
giu man visada kelia klausimų.

P.GYLYS: Būsiu nepopuliarus 
tai sakydamas, bet tai - ne mūsų ka-
ras, nematau jo prasmės. Prasmė 
būna, jei po to - geriau. Lietuvos va-
dovai išsiskiria ypač agresyvia reto-
rika ir nesidairo, kaip elgiasi kitų 
šalių vadovai - Orbanas (Viktor Or-
ban), Zemanas (Miloš Zeman) ar net 
lenkai. Mūsiškiams patinka, kad 
juos rodo BBC. Juos jau pažįsta ir 
Rusija. Nežiūrėjau rusų televizijos 
20 metų, o dabar įsijungiu, nes noriu 
suprasti visas puses. Ir kai stebiu šį 
konfliktą, kuriame visi pralaimės, 
kyla klausimas: ką mes čia darom? 
Jei skaitome Vakarų spaudą, ne tik 
žiūrime „Euroviziją“, matome, kad 
„Spiegel“ ar net „Washington Post“ 
nuolat rašo apie Rusijos interesus. 
Į ją galima būtų nekreipti dėmesio, 
jei ten gyventų 5 mln. gyventojų, jie 
neturėtų branduolinio ginklo, jeigu 
Vakarų Europa energetiškai nepri-
klausytų nuo jų. Bet Šaltasis karas 
V.Putino pozicijas net sustiprino. Ką 
čia mes apsimetinėjam? V.Putinas 
dabar stipresnis nei bet kada.

Sirijos problemos mes taip pat, 
jau matau pirmuosius požymius, be 
Rusijos neišspręsime. Irano problemą 
sprendėme su Rusija, su Sirijos konf-
liktu teks tvarkytis irgi jai padedant, 
o migracijos problema vers tai daryti. 
Nežinau, kuo tai baigsis, kokia bus 
JAV pozicija. Bet turėsim ieškoti ir 
Ukrainos problemos sprendimo. Tai 
irgi Europos reikalas. Ar ji dar gali sau 
leisti mases ukrainiečių migrantų? 
Vasarą abi pusės Ukrainoje buvo pa-
sirengusios karui, tik niekas nenorė-
jo pradėti pirmas, dabar turėsime įšal-
dytą konfliktą. Ir Europa turės dėl jo 
protingai, nuosekliai, gal ir piktai tar-
tis, kalbėtis. Deja, kol kas konflikto 
filosofija davė tik neigiamų rezultatų.

Senosios kartos politikai, tarp 
jų ir Kisindžeris (Henry Kissinger), 
sako, jog elgiamės neadekvačiai, 
neįvertiname geopolitinių aplinky-
bių. Rusija suartėjo su Kinija. Šan-
chajaus bendradarbiavimo organi-
zacija kuria naują arealą, kur Vaka-
rų civilizacijos išvis nebereikės. 
Vakarų įtaka jau dabar sumenkusi, 
matyt, ji dar mažės. Mano dideliam 
apgailestavimui, JT vaidmuo per 
šiuos kelerius metus sumenko dėl 
neapdairaus elgesio ir nesuvokimo, 
kad mums reikia globalių susitari-
mų. Ne tik dėl klimato, bet ir dėl 
taikos, Sirijos, Irako, Libijos...

V.MAZURONIS: Negaliu ne-
sureaguoti į pasakymą, kad mes 
nepakankamai atsižvelgėme į Ru-
sijos interesus ir kad reikia įver-
tinti, ko ji dabar nori...

G.JAKAVONIS: Tai pasakė 
Kisindžeris.

V.MAZURONIS: Aš tą patį ir 
Kisindžeriui pasakysiu. Mąstydami 
tokiais terminais, pateisiname Ri-
bentropo ir Molotovo paktą, nes 
ten irgi du galingieji sprendė, kaip 
čia elgtis, o jūs, mažiukai, būsit per-
braižyti ir padaryti. Mano nuomo-
ne, tai ypač neteisingas požiūris.

O kai kalbam, kad tai ne mūsų 
karas, prisiminkime Ukrainą. Ne-
žinau, ar jūs su ukrainiečiais esate 
susitikę, dabar dažnai bendrauju su 
tais, vadinkime, Kijevo ar Ukrai-
nos, o ne separatistinių sričių at-
stovais. Prisiminkime ir savo isto-
riją. Jei sakome, kad reikėjo nepa-
dėti ir žiūrėti, kaip Rusija reaguos, 
prisiminkime, kaip patys atkūrėme 
nepriklausomybę. Tie patys Kisin-
džeriai, kiti protingi analitikai sakė 
„nešokti“ prieš Gorbačiovą. Atsi-
mindami juos pažiūrėkime, kaip 
dabar jaučiasi Ukrainos gyventojai. 
Tad tikrai nesutikčiau su išdėstytu 
požiūriu, kad turime palaikyti san-
tykius su Rusija ir kad tai nėra mū-
sų karas. Tai mūsų valstybės atei-
ties arba jos vystymosi krypties 
karas, kuriame turime būti viena-
reikšmiškai Kijevo pusėje.

E.BIČKAUSKAS: Rusijos ir 
ES priešprieša šiuo klausimu ne-
veda niekur, mes tik pastūmėsime 
savo veiksmais Rusiją į rytus. O 
tada jau išties turėsime ne Lietu-
vėlės kokį konfliktėlį, o globalų 
konfliktą, į kurį įsitrauks ir Azija.

Ir paskutinis liūdnas pasaky-
mas: pagrindinis dėsnis yra koks? 
Visai žmonijai.

R.PAULAUSKAS: Durnių ir 
bažnyčioj muša.

E.BIČKAUSKAS: Ne, tai kai 
jau bažnyčios atsirado. Pagrindinis 
gamtos dėsnis yra natūrali atranka. 
Išlieka stipriausi. Aš santykius tarp 
valstybių įsivaizduoju kaip santykius 
tarp žmonių: vienas yra galingas, o 
kitas - liesutis, bet susitarti kartais 
įmanoma, o kartais ne. Pagal natū-
ralios atrankos dėsnį plėtojantis, ple-
čiantis žmonijai, mažėjant atsargų, 
tokia ir perspektyva: išliks tik stip-
riausi. Ar mes tarp jų, labai abejoju.

V.MAZURONIS: Bet noriu pa-
taisyti, kad gamtoje ir dramblys, ir blu-
sa gyvena, jeigu atranda savo erdvę.

R.PAULAUSKAS: Kolegos, jūs 
taip toli nuėjot: Rusija, Kinija, Ukrai-
na - tai visai kitos temos. Tik viena 
priminsiu: visų pagrindinių dabarties 
konfliktų esmė yra JAV doleris, kuris 
spausdinamas be saiko ir kurio šian-
dien nebenori imti nei Kinija, nei 
Rusija, nei kitos BRICS šalys. Ir jos 
yra viską paruošusios, kad perimtų 

visą Vakarų finansinę sistemą. O 
kompromisui čia nėra vietos, nes 
Valstijoms dolerio rinka yra gyvybiš-
kai svarbi. Kitoje pusėje jau susifor-
mavo besipriešinančios jėgos, tad 

karas - neišvengiamas. Duok Dieve, 
kad jis nebūtų atominis.

Pagrindinė lietuvių bėda, kuri 
formavosi šimtmečius, - tikėjimas 
Vakarais. Tai virto religija. Rusija 
lygiai taip pat serga tais Vakarais, 
kaip ir lenkai, rumunai... Kasvakar 
rusai televizijoje diskutuoja: vieni 
sako, kad Vakarai visad teisūs, kiti 
rodo kitokių pavyzdžių. Bet tie, ku-
rie teigia, kad teisūs, kaip ir Lietu-
voje, nemato tų pavyzdžių, nes ti-
kėjimas pagrįstas jausmais. Mes 
tikime Vakarais kaip religija. Ir kol 
šis procesas nesustos, nėra jokių 
šansų išvengti mums skirto likimo.

Taip kadaise kryžiuočiai nešė tas 
pačias ES vertybes, o mes priešino-
mės, paskui palūžome, po to dingo 
mūsų baltiškoji civilizacija, per Liub-
lino uniją - mūsų valstybė, galų gale 
dingo Žečpospolita. Dabar tas pats, 
tik kryžiuočiai veikia per ekonomiką, 
rinkas. Kaip prieš tūkstantį metų, 
taip dabar Lietuvoje pilna kryžiuočių, 
vilkinčių lietuviškus tautinius rūbus, 
bet nesuvokiančių, kas vyksta.

Dar mums labai nepasisekė su 
valdžia. Laikas yra sudėtingas ir 
reikalauja didelių proto galių. Deja, 
visi mūsų pirmieji asmenys - ne-
tinkami iššūkiams.

Pateiksiu du konkrečius siūly-
mus. Pirmas tiems, kurie labai bijo 
Rusijos ir kuriuos rusai puola nuo ry-
to iki vakaro: nagi, pasiūlykim jiems 
nepuolimo sutartį. Manau, šiomis 
aplinkybėmis jie mielai atsilieptų. Ir 
dievagosis, kad neturi jokių pretenzi-
jų į Lietuvos teritoriją. Kiekvieną su-
tartį galima sulaužyti, bet sutikite, tai 
būtų žingsnis į mūsų saugumą.

Antras pasiūlymas dėl migrantų. 
Visi čia šnekat, bet skaičių nežinot. Jie 
yra begaliniai. Dėl to klausimas turi 
būti principinis: ar mes keisime savo 
gyvenseną? Ir šio klausimo negali 
spręsti nei Seimas, nei prezidentė, nei 
Vyriausybė, tai pernelyg svarbus daly-
kas. Konstitucijos 9 straipsnis sako, 
kad svarbiausi gyvenimo klausimai 
sprendžiami referendumu. Ponai, ini-
cijuokite Seime referendumą šiuo klau-
simu. Ir formuluoti reikia taip: ar mes 
ir toliau stengsimės išlikti homogeniš-
ka visuomene, ar einam visai kitu ke-
liu? Kokį rezultatą turėsim antruoju 
atveju? Koks rezultatas bus einant tuo 
keliu, kuriuo eina Vakarų Europa?

Pažiūrėkit, į ką viskas virsta. Tad 
jei norime, kad po šimto metų kas 
nors čia kalbėtų lietuviškai ir būtų 
bent kažkas panašaus į šios dienos 
Lietuvą, viskas dar mūsų rankose. 
Neatsitiktinai paminėjau, kad buvu-
sios tarybinės erdvės tautos turi dau-
giau savisaugos instinkto. Tos šalys, 
kurios toliau išpažins tikėjimą Vakarų 
neklaidingumu ir eis į tą pelkę, iš jos 
ir nebegrįš. O tos, kurios šiandieną 
išdrįs pasakyti sau, kad Vakarai gal 
ne visada teisūs, turi šansą išlikti.

parengė Darius KAUZANAS

 � Kas išdrįs 
pasakyti sau, 
kad Vakarai gal 
ne visada teisūs, 
turi šansą išlikti

Rolandas PAULAUSKAS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras  � Pagal natūralios 

atrankos dėsnį, 
plečiantis 
žmonijai, 
mažėjant 
atsargų, išliks 
tik stipriausi

Egidijus BIČKAUSKAS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras, 

pirmasis ambasadorius Rusijoje

 � Manau, buvimas 
ES geopolitinėje 
situacijoje mums 
yra teigiamybė

Valentinas MAZURONIS
Europarlamentaras

 � Lietuvos vadovai 
išsiskiria ypač 
agresyvia 
retorika ir 
nesidairo, kaip 
elgiasi kitų 
šalių vadovai

Povilas GYLYS
LR Seimo narys, vienas pirmųjų 

Lietuvos užsienio reikalų ministrų

 � Ką manyti apie 
dabartinės 
valdžios 
veiksmus, kai 
visur pritariama 
Europai?

Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

Kokia bus naujoji Europa?

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje
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Utenos krašto režisierė A.Eigerdienė
Utenos „Žaliaduonių“ teatras -  
neatskiriamas kultūros ir 
švietimo židinys mieste. Per 
dvidešimt aštuonerius teatro 
veiklos metus (nuo 1983-iųjų), 
uteniškiai išvydo gražiausius 
režisierės Almos Eigerdienės 
sukurtus spektaklius. Pasirinkusi 
nacionalinės dramaturgijos 
sklaidą visuomenėje, sulaukė 
garbingiausių apdovanojimų. 

Scenoje buvo rodomi Utenos 
krašto rašytojų, dramaturgų kūri-
niai: A.Miškinio, J.Kulnio, K.Čiplio-
Vijūno, P.Panavo, A.Gasperaičio, 
R.Kalyčio, P.Andriušio, S.Šaltenio, 
E.Druskino, P.Daunio. Net aštuoni 
spektakliai vaidinti vietos aukštai-
čių tarme. Teatro sambūrio veiklo-
je dalyvavo daugiau kaip 100 įvairių 
profesijų vaidintojų: mokytojai, me-
dikai, švietimo ir kultūros darbuo-
tojai, moksleiviai. Aktorius Ferdi-
nandas Jakšys rašė, kad A.Eiger-
dienė pasireiškė kaip epinio pobū-
džio menininkė, kurianti scenoje 
sudėtingus iškilių savo krašto žmo-
nių ir paprastų kaimiečių charakte-
rius su didžiu išmanymu, atskleidė 
vietos istoriją, kalbą, tarmę.

Teatro repertuarą rinko ir sudarė 
režisierė. Patys pirmieji A.Eigerdie-

nės režisūriniai pastatymai - poezi-
jos vakarai - vyko miesto bibliote-
koje, pjesių ir dramų pastatymai - 
Utenos kultūros namuose (Utenos 
kultūros centre).

Meilė poezijai Almą lydėjo nuo 
pat jaunų dienų. Baigusi vidurinę 
mokyklą ketino studijuoti VU lietu-
vių kalbą ir literatūrą. Tačiau laik-
raštyje perskaičiusi žinutę, kad Vil-
niaus kultūros ir švietimo techniku-
me naujai įsteigtas režisūros sky-
rius kviečia jaunuolius studijuoti, 
nuvyko, dalyvavo ir laimėjo. Treji 
metai studijų. Mokėsi režisūros me-
no pagrindų, scenos judesio, grimo 
paslapčių ir kt. Baigusi mokslus grį-
žo į gimtąjį kraštą - Uteną. Dirbo 
Utenos rajoniniuose kultūros na-
muose. Atlyginimas menkas, darbas 
neapibrėžtas. Perėjo dirbti į Utenos 
centrinę biblio teką. Dirbdama bibli-
otekoje baigė bibliotekininkystę. 
Atėjo į biblioteką ir septyniolikai 
metų liko tarp knygų. Alma pradėjo 
rengti teatralizuotas knygos šven-
tes. Kvietė gabius bibliotekos lan-
kytojus burtis į skaitovų gretas, 
rengti poezijos spektaklius. Sukūrė 
poetinę kompoziciją „Meilės spal-
vos“ - joje dalyvavo 11 skaitovų. 
Skambėjo O.Baliukonės, J.Jakšto, 
M.Kontrimaitės ir kitų poetų eilės. 
Pasisekimas vėliau paskatino pasta-
tyti spektaklį „Meilės spalvos“. Vai-
dinta 4 kartus. Spektaklis buvo ro-
domas Jurbarko respublikiniame 
konkurse. Laimėtas laureatų var-
das - pirmas ir toli gražu ne pasku-
tinis darbo įvertinimas.

Taip palengva augo A.Eiger-
dienės, kaip subtilios režisierės, 
profesinis meistriškumas, profe-
sionalus polinkis į literatūrą. Atė-
jo metas kurti savo teatrą. 1983 
metais A.Eigerdienė tapo mėgėjų 
teatro režisiere. Pirmųjų pjesių 
pasirinkimas įvairus: K.Sajos „Pa-
langos liūtas“, A.Fišerio „Raktas 
nuo prarajos“, V.Arbuzovo „Ir-
kutsko istorija“, M.Barkir-Marin-
jė „Meilė yra dosni“, A.Sokolovos 
„Žmonės, žvėrys ir bananai“. Pas-
taroji pjesė buvo įvertinta už gerą 
vertimą iš rusų kalbos į lietuvių 
ir rekomenduota kaip tinkama ki-
tiems mėgėjų teatrams. Tapo 
laurea tais respublikinėje apžiūro-
je. Uteniškiai konkurse „Dobilėlis 
penkialapis“ už šį spektaklį buvo 
apdovanoti - penkiems aktoriams 
buvo įteikti meno saviveiklos žy-
mūnų ženkleliai. Dalyvavo „Rau-
donojo šermukšnio“ festivalyje 
Klaipėdoje. Vėl sulaukė apdovano-
jimų. Sėkmė ėjo viena po kitos. 
Dalyvauta beveik visuose reng-
tuose mėgėjų teatro konkursuose, 
festivaliuose. Nuo 1991 metų da-
lyvauta tradicinėje tapusioje šven-
tėje „Atspindžiai“, festivalyje 
„Kauno rampa“, „Interrampa“, 
„Pjero dienos Utenoje“ ir kt.

Gražią iniciatyvą parodė Ute-
nos kultūros rūmų mėgėjų teatras 
(kultūros centro „Žaliaduonių“ te-
atras) - režisierė A.Eigerdienė į 
teatro repertuarą įtraukė kraštie-
čio dramaturgo kun. Kazimiero 
Čiplio-Vijūno kūrybą. Teatras pa-
statė komediją „Maušos karčia-
ma“ (rež. A.Eigerdienė). Komedi-
ja buvo vaidinta 5 kartus Utenoje, 
rodyta Sudeikiuose ir kituose 
miesteliuose, Vilniaus jaunimo 

tea tre - respublikiniame komedijų 
festivalyje, Rokiškyje - tarptauti-
niame mėgėjų teatrų festivalyje 
„Interrampa“ ir mėgėjų teatro 
šventėje „Atspindžiai“. Buvo 
įteiktas diplomas. Lietuvos TV 
nupirko spektaklį ir nufilmavo. 
Per LTV rodytas 3 kartus.

„Žaliaduonių“ teatras pastatė 
to paties autoriaus pjesę „Dalia, 
dalužė“ (rež. A.Eigerdienės inter-
pretacija pagal K.Čiplio-Vijūno pje-
sę „Motinos dalia“). Pjesė 4 kartus 
vaidinta Utenoje, rodyta Sudei-
kiuose, Tauragnuose, Molėtuose, 
Švenčionėliuose, Vilniuje, Moky-
tojų namų kiemelyje, pasaulio lie-
tuvių dainų šventės „Mes“ proga.

Spektakliai, pastatyti pagal ra-
šytojo Antano Miškinio kūrybą, 
pelnė išskirtinius apdovanojimus. 
Pjesės „Žaliaduonių gegužė“, „Su-
grįžimas į Juknėnus“ teatrui atne-
šė šlovę. Mėgėjų teatras gavo nau-
ją vardą - „Žaliaduonių“ teatras, jo 
krikštatėviu tapo kraštietis akto-
rius F.Jakšys. Buvo įteiktos dvi Bo-
riso Dauguviečio premijos, viena 
iš jų - A.Eigerdienei.

Už sėkmingą P.Panavos istorinės 
dramos „Daumantas“ pastatymą 
„Žaliaduonių“ teatras buvo įvertintas 
aukščiausiu apdovanojimu - į Utenos 
teatrą atskrido „Aukso paukštė“.

Dramaturgo R.Kalyčio pjesė 
„Atodangos“ įrašyta į Lietuvos ra-
dijo fondą. Tai tik keli iškilūs pa-
vyzdžiai, bylojantys apie A.Eiger-
dienės profesionalią veiklą.

Ant tvirtų „Žaliaduonių“ teatro 
pamatų jau kelinti metai puikiai 
jaučiasi naujasis teatro vadovas ir 
režisierius Šarūnas Kunickas, bu-
vęs A.Eigerdienės mokinys.

Režisierius, dailininkas Erikas 
Druskinas rašo, kad „Žaliaduonių“ 
teatras turi ypatingas tradicijas, ypa-
tingą dvasią. Galbūt čia yra tik rieji 
aukštaičiai, nebijantys kalbėti apie 
savo gimtinę, savo žmones ir „prie-
telius“. Apie „Žaliaduonius“ ir po 
penkiasdešimt metų rašys ypatingai, 
juk visos legendos neturi pabaigos.

Joana Viga ČiplYTĖ

 �Režisierė Alma Eigerdienė. Utena, apie 2003 m.
 �Spektaklio programėlė

 � Pasirinkusi 
nacionalinės 
dramaturgijos 
sklaidą 
visuomenėje, 
sulaukė 
garbingiausių 
apdovanojimų
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