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Kelintais metais baigėte mūsų mokyklą? Ar prisimenate, kas buvo jūsų klasės auklėtojas(-a)? 

 2018 m. Lietuvos šimtmečio metais. Klasės auklėtoja Sonata Urbšienė  

Kuo svajojote būti, kai mokėtės mokykloje? Ar svajonės išsipildė? 

 Kai mokiausi gimnazijoje, iš pradžių nežinojau, kuo noriu būti. Tokios aktyvios paieškos truko 

beveik dvejus pirmus metus. Naiviai tikėjausi, jog ims sektis tikslieji, gamtos mokslai, tačiau, 

didžiausią laimę teikė teatro, lietuvių kalbos bei literatūros pamokos, dailė. Dešimtoje klasėje 

grįžau iš akademinių atostogų Vienožinskio dailės mokykloje ir baigiau ją pasirinktu grafikos 

diplominiu darbu. Būtent šis baigtinis projektas ir mano tuometinė dėstytoja, Lietuvoje žymi 

menininkė Birutė Zokaitytė įkvėpė rinktis grafikos specialybę Vilniaus dailės akademijoje. O šiam 

tikslui dar papildomai ruošiausi dvejus metus iki stojamųjų egzaminų. Ypač paskutiniais metais 

gimnazijoje troškau humanitarinio mokslo, kuris apjungtų ir vizualiuosius menus, ir mano taip 

mėgiamą literatūrą, istoriją, tikėjausi aplinkos, kurioje galėčiau diskutuoti su tokios pačios 

prigimties žmonėmis, nejausti poreikių atskirties, kurią jaučiau pakankamai ilgą laiką mokydamasi 

ankstesnėse pakopose. Šiais atžvilgiais mano svajonė išsipildė. Įstojau į grafikos bakalauro 

programą Vilniaus dailės akademijoje, atradau bendraminčių, žmonių, su kuriais dalinuosi 

panašiais džiaugsmais, liūdesiais, formuoju savo asmenybę ir mėginu perprasti visiškai kitokį 

gyvenimo ritmą, už tą, kurį turėjau anksčiau. 

 Ką ir kur studijavote? 

Vilniaus dailės akademijoje studijuoju grafikos bakalauro programą. 

 Papasakokite, ką veikiate dabar - kiek laiko ir pastangų reikėjo, kad taptumėte tuo, kuo esate 

dabar? 

Dabar gyvenu pakankamai aktyvų kultūrinį gyvenimą. Derinu studijas su domėjimusi kinu, teatru, 

literatūra, naujai atrastu pomėgiu - mados iliustracija. Kai pradėjau studijuoti grafiką, sąmonė 

tiesiog sprogo nuo tokio ekstremalaus pokyčių srauto. Kaip vienoje dienoje išlaikyti dėmesį 

paskaitose nuo 9 val. ryto iki beveik 17 val. dienos, taip pat aplėkti vis kintančias parodas, 

padirbėti papildomai dėl paskaitų kokybės ir atskirai dėl savirealizacijos, nepamirštant ir draugų, 

artimųjų. O kur dar kūrybiniai blokai, apie kuriuos ir girdėti anksčiau nesu girdėjusi. Tai tokia 

būsena, kai turi atlikti nemenką kiekį kūrybinių darbų iki nustatytos datos. Ne šiaip sukurti tuos 

darbus, bet taip unikaliai, ypatingai, konceptualiai. O tu sėdi palinkęs prie stalo jau 

nesuskaičiuojamą kiekį valandų, vakarą keičia naktis, ryte paskaitos, miego maksimaliai penkios 

valandos ir nesinori daryti nieko, jauti kaip siela rėkia ir reikalauja poilsio, jokios skubos. Štai kas 

mane erzina labiausiai, tai nustatytos laiko, įvertinimo ribos kūrybai, kuri prigimtinai negali būti 

aptraukta jokiais rėmais, nurodymais. Taigi, šiuo metu taip pat bandau susitaikyti su tokia nustatyti 

tvarka ir, neteikiant jai pernelyg didelės svarbos, kaip sakoma akademijoje, tiesiog daryti ir tada 

kažkas įvyksta. Nemanau, kad mano požiūrį suformavo kažkoks atitinkamas laiko matas. O teigti, 

kad tapau kažkuo ypatingu, taip pat perdėm drąsu. Galiu pasakyti tiek, jog pastarieji dveji metai 

turėjo daugiausia įtakos rastis mano dabartinei versijai. 

 Kokios savybės, jūsų manymu, yra būtinos sėkmingam žmogui? 



Manau, jog viso pluošto savybių tikrai nereikia. Todėl išskirčiau dvi, mano manymu, pagrindines: 

atkaklumas ir meilė. Kitaip tariant, didžioji sėkmė aplanko tik suderinus aiškiai užsibrėžtą ir 

nuosekliai įgyvendinamą tikslą su visa sielos šiluma tai svajonei, šiam pasauliui, žmonėms ir sau.  

Kokią įtaką jūsų, kaip asmenybės, formavimuisi padarė mokykla? 

Gimnazija, be abejonės, turėjo milžinišką įtaką mano asmenybės formavimuisi. Iš tiesų, tai buvo 

patys laimingiausi, džiugiausi ir prasmingiausi mano gyvenimo metai. Daukanto periodas yra ir 

bus tas, kurį prisiminsiu visą likusį gyvenimą. Žmonės, su kuriais mokiausi, kiti žmonės, iš kurių 

mokiausi, dar kiti žmonės, kurių laukiau ir taip žavėjausi. Visada geriausiai jaučiausi būdama 

minioje, sociume, veiksme. Daukanto veiksme pažinau visus įvardytus asmenų tipus. Drąsiai 

teigčiau, jog būtent toks pažinimas labiausiai ir suformavo mane.  

Kuriuos mokytojus prisimenate ligi šiol? Kodėl? 

 Kadangi mokyklą baigiau ganėtinai neseniai, tai puikiai prisimenu visus mokytojus. Iš pradžių 

paminėčiau tuos, kurių, deja, šioms laidoms nesusišypsojo laimė pažinti, tai būtų trys be galo 

šarmingos, žavios, unikalios ir ganėtinai šmaikščios asmenybės : muzikos mokytojas Vaclovas 

Petkevičius (dar ir dabar pasakoju draugams jo šmaikščią istoriją apie deginantį akių žvilgsnį 

troleibuse), fizikos mokytojas Petras Lozda (ak, tas jo klausimas, pakelkit rankas ir kam čia fizikos 

nereikės, rinktinių atsiskaitymų atsakymų suvestinės, "pašalpos" neapsilenkusiems vadovėlio ar 

prancūziški eilėraščiai, kurių nieks nesuprato, bet susižavėję klausėsi) ir, žinoma, gyvybingoji 

jaunimo siela teatro mokytoja, improvizacinio teatro ugnis Silvija Stonkutė (žavėjausi ja dar 

nesimokydama gimnazijoje, Vienožinskio laikais turėjau draugę, kurios auklėtoja ir buvo Silvija. 

Būtent iš minimos draugės, kuri pasirinko menų studijas už Lietuvos ribų, sužinojau visas Daukanto 

tradicijas, tarp kurių vėliau mano laukiamiausia tapusi - kasmetinis impro teatro vakaras. Pakerėta 

šios pedagogės ir teatro trečioje, ketvirtoje klasėje pasirinkau teatro dalyką ir tai buvo vienas 

geriausių mano priimtų sprendimų gimnazijoje). Iš tiesų, visi man dėstę mokytojai buvo 

geranoriški, nuoširdūs, suprantingi, tačiau, natūralu, jog ne su visais žmonėmis galima jausti 

ypatingą ryšį. O stipriausią ryšį jaučiu su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Nijole 

Dzedzevičiene. Būtent ji man suteikė taip reikiamą pripažinimą dėl to, ką darau, kaip mąstau ir iš 

reiškiu save. Nijolės pamokų laukdavau tarsi didžiausios šventės ir sielos atgaivos. Ir dėl dalyko, ir 

dėl mokytojos pasišventimo mūsų mokinių gerovei. Jau ir vėliau skaitydama kitų kūrėjų 

autobiografijas pastebėjau, jog bene svarbiausią vaidmenį mokinio edukacinėje kelionėje vaidina 

tie pedagogai, kurie įžvelgia kitoniškumą, jauno žmogaus ypatybes, to neslopina, bet kaip tik 

skatina turimas savybes lavinti ir jokiu būdu neapleisti, nes tai yra labai reikšmingas kelias į sėkmę. 

Mokytoja Nijolė šį vaidmenį atliko nepriekaištingai, už ką esu jai dėkinga, kol gyvensiu ir kursiu. 

Jūsų palinkėjimai jaunesniems daukantiškiams? 

 Ir atėjo laikas palinkėjimui! Kažkodėl šią akimirką pasijutau senyva cha cha. Galbūt dėl to, jog 

cituojant klausimą, linkėsiu daukantiškiams, kurie dar yra "jaunieji", o aš jau kaip ir "senoji". Bet 

iš tiesų, juk ne metai atskleidžia žmogaus brandą, o patirtys ir kintantis viso ko suvokimas. Kaip ir 

minėjau anksčiau, man be galo svarbus ryšys su žmonėmis. Todėl palinkėčiau nepamiršti, jog esate 

žmonės, gyvenate tarp žmonių, ir didžiausia sėkmė aplankys tik tada, kai būsite atviri tai supančiai 

aplinkai. Antrasis palinkėjimas - būdami nuoširdūs kitiems, nepameskite ribos tarp tyrumo ir 

naivumo. Dažnai būna, kad kiti asmenys patys to nenorėdami ima pernelyg veikti jūsų gyvenimą, o 

taip būti neturėtų. Todėl būkite ne tik nuoširdūs, bet ir nuovokūs. Gimnazija yra tas reikšmingas 



gyvenimo momentas, kada dažniausiai paaiškėja daugiausia reikšmingos tiesiog apie jauno 

žmogaus asmenybę. Čia norėčiau pacituoti savo retkarčiais vedamus kasdienybės apmąstymus 

:,,<...> šiame gyvenimo tarpsnyje aš siekiu išsilaisvinti nuo emocinio nestabilumo vertinant save 

pagal kitų emocijas, žodžius, jausmus mano atžvilgiu. Aš esu savo gyvenimo ašis, tikriausio 

džiaugsmo priežastis. " Nemanykite, jog gyvenant laikas nuo laiko atsigręžiant į save yra egoistiška. 

Jūs esate jauni žmonės, kuriuos kiti asmenys gali ganėtinai lengvai paveikti. Tačiau gyvenate ne tu 

kitų asmenų, o savo gyvenimą. Nėra prasminga gaišti laiką galvojant apie tai, ką mano kitas/kita, 

kaip pažiūrėjo ar ką pasakė, nes juk jis/ji yra toks nuostabus, žavus, gabus, nerealus žmogus. Visos 

šios savybės neabejotinai priklauso tik vienam asmeniui - jums ir jūsų artimiesiems, nes jie 

atsakingi už jūsų visokeriopą gerovę šiame būties etape. Nepameskite to ir būkite tokie nuostabūs, 

kokie esat! 

 

  


