
Jauki ir šilta savaitė santūraus šiaurietiško grožio šalyje 
 

Projektas 
 
Projekto „Jaunimo identiteto paieškos Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrose“dalyvių viešnagė Islandijos 
sostinėje Reikjavike, Kvinnaskolinn gimnazijoje, vyko 2015 m. spalio 29 – lapkričio 5 d. Joje dalyvavo 
šešiolika mūsų gimnazijos mokinių, mokytojos JurgitaStaliulionienė ir Ţivilė Stankevičienė. Kelionė buvo 
puiki proga susidraugauti su savo bendraamţiais dar vienoje Šiaurės Europos  šalyje, bendrauti anglų ir 
danų kalba, mokykloje kartu dirbti, mokytis ir kurti, gyvenant šeimose paţinti kitą, bet artimą, kultūrą, 
vaikštant po Reikjaviką ir keliaujant po kraštą visiems kartu – lietuviams ir islandams – išgyventi atradimo ir 
atpaţinimo dţiaugsmą. 
 

Nepriklausomybė 
 
Ţinia, kad Islandija pirmoji pripaţino Lietuvos nepriklausomybę 1991 m., maloni kiekvienam lietuviui.Tikras 
bendrumo jausmas neišnyksta ir atvykus į šalį, kur Lietuvą puikiai ţino eiliniai jos gyventojai. Islandai iš 
tiesų draugiška, atvira pasauliui 300 000 ţmonių tauta, nuo IX a. sukaupusi vertingą patirtį valdant savo 
kraštą. Seniausias pasaulyje parlamentas Altingas nuo 930 m. susirinkdavo Thingvellir slėnyje, kur po 
atviru dangum tarp pilkai juodų uolų, aidint srauniai upei ir ţmonių balsams, kūrėsi islandų mentalitetas. 
Ramūs, aukšti, pasitikintys savimi ţmonės šimtmečius, net ir valdomi norvegų bei danų, išsaugojo savo 
kalbą, tautos pasididţiavimą – islandų sagas, kurias noriai skaito ir nagrinėja mokyklose iki šių dienų. 
Nedidelė, uţsispyrusių ţmonių tauta   ţino, kaip svarbu maţame lopinėlyje, tik pusantro karto didesniame 
uţ Lietuvą, sutalpinti savo paveldą ir pasaulio naujoves. Lankantis šalyje akivaizdu -  Islandija moka 
puoselėti savo kultūrinį išskirtinumą ir yra visiškai atvira pasauliui. Dėl to Lietuvai, siekiančiai panašių tikslų, 
Islandija labai artima.  
 

Miestas 
 

Reikjavikas – didţiausias Islandijos miestas, sostinė, kurioje gyvena 
daugiau nei pusė visos šalies gyventojų. Jaukus senamiestis, 
išraiţytas siaurų gatvelių, kurios subėga į tris pagrindines pėsčiųjų 
gatves, ypač jaukias turistams ir atvykėliams. XX a. modernios 
architektūros statinys – įspūdingo aukščio baţnyčia, iš visų pusių 
matoma kaip orientyras vaikščiojant po miestą. Reikjavikas -  
uostas, čia nugarą beveik visuomet košia stiprus vėjas, o lietus ir 
saulė arba pasirodo kartu, arba keliolika kartų per dieną gali keisti 
vienas kitą. Vakare vaikščiodami po miestą pastebėjome, kaip 
gatvėje, pasistatę kameras, nukreiptas į dangų, dţiaugsmingai 
kaţką filmuoja uţsieniečiai, pakeliame galvas aukštyn – ţalia juosta 

danguje, visai arti stogų – tai Šiaurės pašvaistė, pasirodanti vos ne kas naktį. Tokį reiškinį Islandijoje galima 
stebėti gyvai, galima pašvaisčių muziejuje. Kokia sostinė be operos? G. Rossini „Sevilijos kirpėją“ 
ţiūrėjome didţiuliame operos ir baleto teatre, kuris islandams kainavo gerus pinigus ir dabar teikia 
pasididţiavimą, jog pavyko jo statybą uţbaigti. Bičių avilį imituojantis didţiulis statinys ant vandens šviečia 
iš tolo korio akimis – įspūdingos formos veidrodiniais langais.  
 

Ţemė 
 
Vaţiuojant iš oro uosto į Reikjaviką driekiasi savotiškos dykumos – sustingusios ir suskilinėjusios lavos 
laukai, tuose akmenynuose niekas neauga ir negyvena. Ţalumos teko vėliau pamatyti vaţinėjant Auksiniu 
ratu – turistų mėgstamu maršrutu. Tačiau augmenija skurdi, galima sakyti, natūraliai čia neauga normalūs, 
lietuvio supratimu, medţiai, mat kadaise čia augę berţai buvo negailestingai 
iškirsti ir, prasidėjus dirvoţemio erozijai, tokie pat nebeataugo, dėl to 
medţių auginimas laikomas išskirtiniu, meilės kraštui ir pinigų 
reikalaujančiu, uţsiėmimu. Auginti vaismedţius – didelė prabanga ir 
retenybė. Pavyzdţiui, islandų mokytoja sakė turi nusipirkusi su drauge 
sklypelį ţemės ir pasodinusi jame medţių – tokiu būdu sugrįţta į šalį miškai 
ir po truputį atsikuria dirvoţemis, reikalingas gyvybei. Islandijoje gausu 
geoterminių šaltinių. Aplankėme įspūdingą vietą, kur po kojom daug šilto 
purvo, iš po ţemių šen bei ten besiverţiantys garai čia pat išsisklaido vėjyje 
atnešdami sieros kvapą, o geizeris Strokkur iššauna verdančio vandens 



srovę į 30 metrų aukštį kas 5-10 minučių. Geoterminius šaltinius islandai panaudoja energijai gaminti, 
namams, baseinams apšildyti. Keliaujant Auksiniu ratu, viską vainikuoja Gulfoss krioklys, išvertus -  
Auksinis. Įspūdingame plote šniokščiantis vanduo aptaško ir atokiai nuo vandens vaikščiojančius turistus. 
Šį gamtos stebuklą XX a. pirmoje pusėje išsaugojo narsi moteris, gimusi Gulfoss apylinkėse. Ji sugebėjo 
suorganizuoti sėkmingą kampaniją, nukreiptą prieš elektrinės statymą krioklio vietoje, ir išsaugojo natūralią 
gamtą. Moterys islandų kultūroje vaidina labai svarbų vaidmenį, jų iniciatyva XIX a.  kraštas buvo ištrauktas 
iš didţiulio vargo ir skurdo gniauţtų, nes jos  ėmėsi kultūrinti kraštą ir jo ţmones. Darţininkystė, 
gėlininkystė, šiltnamių steigimas atšiauriame krašte tais laikais turėjo išmaitinti ţmones, kurti jaukesnius 
namus, mokyklos, skirtos ir neturtingiems, turėjo atverti ţinių ir mokslo šviesą. Neatsitiktinai šiandien 
islandai vieni iš labiausiai skaitančių, intelektinius ţaidimus mėgstančių tautų.  
 

Mokykla 
 
Kvinnaskolinn gimnazija yra įsteigta 1874 m. kaip Moterų mokykla, ilgą laiką joje mokėsi  vien  mergaitės, 
tik nuo 1977 m. mokykla tapo mišri – priima ir berniukus. Išsaugotas senas pavadinimas – pagarba 
tradicijai. Be abejo, per tiek laiko keitėsi mokyklos struktūra, tačiau lankantis mokykloje, kurios pastatai 

išsidėstę netoli vienas nuo kito net trijose skirtingose vietose, buvo 
aiškiai matyti, kaip ir visur Islandijoje, tradicijos ir modernumo jungtis. 
Seniausias ir graţiausias pastatas, su vaizdu į eţerą sutvarkytas kaip 
XX a. pradţioje: ant sienų seni paveikslai, retro nuotraukos, 
pasieniuose senovinės spintelės, primenančios lietuviškas kraičio 
skrynias, direktorės kabinetas dekoruotas rankdarbiais, kurie primena 
ir mūsų lietuvių mamų bei močiučių vąšeliu nertus raštus. Čia nebuvo 
karo, drastiško praeities vertybių naikinimo kaip Lietuvoje, dėl to ir 
palikimo daugiau. Bibliotekoje gausu knygų ne tik islandų, bet ir danų, 
anglų kalbomis. Gausu groţinės literatūros, meno albumų, 
populiariosios kultūros studijų. Klasės aprūpintos kompiuteriais kaip ir 
lietuvių mokyklose. Mūsų mokiniai ir mokytojai dalyvavo bendrose 
danų kalbos pamokose, kur galėjo pasidalinti ţiniomis ir patirtimi. 
Lietuviai islandams pristatė Lietuvą, jaunimo gyvenimą  šalyje, 
Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją. Bene įdomiausia veikla buvo H. 
K. Anderseno pasakų skaitymas danų ir anglų kalba bei jų 
interpretavimas kuriant filmus. Mišrios lietuvių ir islandų grupės 
vakaronėje pristatė savo atliktus darbus. Pakartoję klasikinės pasakos 
struktūrą,  teorines ţinias jaunuoliai taikė praktikoje. Pasirinktų pasakų 

siuţetus perkėlė į šiandieninį gyvenimą, savo terpę, ir matėme prasmingą, sąmojingą klasikos ir 
šiandienos, lietuvių ir islandų dialogą. 
 

Jaunimas 
 
Jaunimas abiejose šalyse panašus: tarpusavy kalba gimtąja kalba, bet puikiai moka anglų, prisirišę prie 
savo namų, miesto, šalies, bet daug kas planuoja studijas kitoje šalyje, kai kurie liks gimtinėj. Labai trokšta 
naujų ţmonių, įspūdţių, neįsivaizduoja gyvenimo be technologijų, tačiau domisi istorija, praeities kultūra, 
mėgaujasi atšiauria gamta, bet greit pavargsta ir nori patogumų, trokšta laisvės ir mokosi  prisiimti 
atsakomybę uţ savo gyvenimą, kaip darė jų tėvai, seneliai ir protėviai. Draugystės ratas sukasi: rudenį 
buvome Islandijoje, pavasarį susitiksime Lietuvoje. 
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