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DAVOSO FORUMAS
Delfi: Šių metų Pasaulio ekonomikos forumo (PEF) organizatoriai, sukdami galvą, kaip pavadinti
kasmetinio susibūrimo Šveicarijos Alpėse temą, kaip įprasta pasirinko madingą frazę – „Globalizacija
4.0“. Šių metų forumu ne tik siekiama pripažinti, kad neišvengiamai ateina naujoji era. Forumo tikslas
atrasti atsakymą, kuris padėtų tiek palengvinti pastangas, tiek išvengti naujo ekonominio smūgio, ir
nesvarbu, kokiu būdu to būtų pasiekta; ar pripažįstant didesnės apsaugos sistemų būtinybę ar
užtikrinant, kad ekonominis augimas būtų tvaresnis.
15min: 26 turtingiausi pasaulio žmonės kartu valdo tiek turto, kiek pusė likusio pasaulio – beveik keturi
milijardai gyventojų. Apie tai diskutuoja pasaulio ekonomikos forumas Davose. Tačiau Lietuvoje
suskaičiuoti kokią dalį šalies turto valdo patys turtingiausieji – pasirodo neįmanoma. Mokslininkai
skundžiasi, kad prie tokių duomenų priėjimo neturi net jie. Informacijos apie gyventojų turtą Lietuvoje
neturi nei finansų ministerija, nei Lietuvos bankas. Pastarasis tik po „Info dienos“ klausimų pradėjo
tyrimą, ar tokia informacija reikalinga.
LRT: Davoso ekonomikos forume šiemet buvo aptariamos niūros temos: politinis chaosas abipus Atlanto,
nacionalistų stiprėjimas ir ekonomikų lėtėjimas, ypač gresiant dar nuožmesniam prekybos karui tarp
Amerikos ir Kinijos. Daug lyderių vizitus į Alpių kurortą atšaukė, o Rusija išsikovojo, kad jos oligarchai
būtų įleisti nepaisant sankcijų.
15min: Davose vyko Pasaulio ekonomikos forumas, kuriame daugiausia dėmesio šiemet buvo skiriama
pasaulinės prekybos ir daugiašalio bendradarbiavimo ateičiai. Šiemet į Forumą neatvyko pernai
daugiausia dėmesio pritraukę Jungtinių Valstijų, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės vadovai, kurie
susiduria su vidaus politikos sunkumais. Lietuvos prezidentė buvo viena iš ketvirtadalio forumo dalyvių
moterų ir kartu su kitomis lyderėmis pasisakė diskusijoje apie nepakankamą moterų vaidmenį priimant
globalius sprendimus.
Verslo žinios: Moterų lyderystė, aktyvus įsitraukimas į darbo rinką yra valstybės ir visuomenės gerovės
pamatas, akcentavo Lietuvos prezidentė D. Grybauskaitė, „The New York Times“ surengtoje diskusijoje
moterų lyderystės klausimais Davose.
Verslo žinios: Lietuva laikosi savo deklaruotos pozicijos paversti šalį finansinių technologijų („fintech“)
centru Europos Sąjungoje. Naujienų agentūra „Bloomberg“ rašo, kad Lietuva pernai iš viso išdavė 46ias elektroninių pinigų įstaigos licencijas, o tarp jas gavusių įmonių yra tokie vardai, kaip „Revolut“ ar
„Google Payment“. Pagal šių licencijų išdavimą Lietuva pernai atsiliko tik nuo Jungtinės Karalystės,
kuri 2018 m. išdalijo 146 tokias licencijas.
LRT: Užsienio investicijų plėtros agentūros „Investuok Lietuvoje“ vadovas Mantas Katinas teigia, kad
2018-aisiais į Lietuvą buvo pritrauktas didelis kiekis užsienio investicijų, tačiau žvelgiant į ateitį,
pagrindine problema tampa prasta švietimo infrastruktūra. Savo pranešime „Investuok Lietuvoje“ 2018uosius pavadino finansinių technologijų (fintech) metais. Praėjusių metų pabaigoje Lietuvos bankas
išdavė jau šimtąją licenciją, kurios leidžia fintech įmonėms teikti paslaugas visoje Europos Sąjungoje.
LRytas: „Lietuvos ambicija tapti fintech ir blockchain lydere regione išskiria ją tiek regione, tiek
Europos kontinente. Formuojant blokų grandinės technologijų tendencijas Lietuva šiai dienai
nepralenkiama“, sako buvęs Estijos Ministras Pirmininkas Taavi Roivas. Pasak jo, sinergija tarp
svarbiausių valstybės institucijų, nacionalinio banko ir investicijų pritraukimo agentūros ir ne pelno
siekiančio „Blockchain centro“ yra unikali, Lietuva tampa juridiškai patrauklia šalimi testuoti
naujausius technologijų projektus, investuotojai čia jaučiasi saugiai.

Robertas Dargis:
Šiandien Davose prasidėjo kasmetinis Pasaulio ekonomikos forumas. Šių metų forumo tema
„Globalizacija 4.0: formuojant globaliąją architektūrą ketvirtosios industrinės revoliucijos
amžiuje“ yra aktuali visiems, nes ji paliečia kiekvieną iš mūsų. Manau, kad dar pamatysime daug
įdomių komentarų šia tema iš Davoso, o pradžiai prieš Davoso forumą sausio mėn. „Qualtrics“
atlikta apklausa. Buvo apklausta daugiau kaip 10 000 žmonių 29 šalyse. Klausimai apie
globalizaciją 4.0, įskaitant technologijų poveikį, darbo ateitį, švietimą ir socialinį mobilumą.
Pagrindinės išvados:
1. Valstybės turėtų padėti viena kitai. Visuotinėje politinėje darbotvarkėje vyrauja susirūpinimas
stiprėjančiomis nacionalizmo ir izoliacijos nuotaikomis, tačiau apklausa rodo, kad dauguma
remia tarptautinį bendradarbiavimą.
2. Imigracija yra teigiamas reiškinys. Daugelyje šalių imigracijos klausimas yra emocijos dalykas.
Visuose regionuose, išskyrus Europą, dauguma gyventojų mano, kad migracija yra teigiamas
reiškinys.
3. Mes visi esame kartu. Respondentai buvo paklausti, ar kitos šalys turėtų būti laikomos
konkurentais ar bendradarbiavimo partneriais, kai kalbama apie vystymąsi. Bendradarbiavimą
remia ženkli dauguma.
4.Tarptautinis bendradarbiavimas man naudingas. Didžioji dauguma mano, kad
bendradarbiavimo lyderystė lemia geresnius asmeninius rezultatus.
5. Ar technologijos keičia gyvenimą į gerą – šiuo klausimu ambivalencija (jausmų dvilypumas). Ar
naujosios technologijos yra ta geroji jėga – sutikusių su šiuo teiginiu buvo daug daugiau nei tų,
kurie nesutiko. Tačiau populiariausias atsakymas visuose regionuose buvo ambivalencija.
6. Darbuotojai nesitiki, kad robotai perims jų darbus jau artimiausioje ateityje. Didelė diskusijų
apie globalizaciją 4.0 dalis yra skirta sparčiai besikeičiančioms naujoms technologijoms, bet
daugelis darbuotojų nemano, kad jie jau netrukus bus pakeisti robotais.
7. Vyriausybės turi skirti daugiau dėmesio švietimui. Visuose regionuose piliečiai mano, kad jų
švietimo sistemos susiduria su daug problemų ir neatliepia globalizacijos 4.0 iššūkiams.
8. Turime socialinio mobilumo problemų. Kyla susirūpinimas dėl socialinio mobilumo, kuris
apibrėžiamas kaip tikimybė, kad neturtingam žmogui gali tapti turtingu. Tokios problemos ypač
aktualios Europoje ir Lotynų Amerikoje.
9. Vyriausybės turi padaryti daugiau, kuriant galimybes visiems. Globalizacijos teikiama nauda
nepalies visų, jeigu nebus tinkamos vyriausybės politikos.
Justinas Mickus:
Šiandien prasidedančiame Pasaulio ekonomikos forumo susitikime Davose dalyvaus apie 3000
politikos, ekonomikos, akademijos ir žiniasklaidos lyderių. Išskyrus JAV Prezidentą (neatvyks dėl
government shutdown), JK Ministrę pirmininkę (neatvyks dėl stringančių derybų dėl Brexit šalies
viduje), Prancūzijos Prezidentą (neatvyks dėl užimtumo siekiant suvaldyti protestus šalyje).

Tačiau įskaitant Davoso dvasią vargiai įkūnijančius Kinijos, Rusijos ir Brazilijos lyderius — ir,
kitoje pusėje, su Davoso dvasia dažnai tapatinamą George Soros.
Ir ką? Kaip pažiūrėsi. Aš žiūriu šitaip:
I. Visi trys šiandien vidinės politikos gaisrus gesinantys Vakarų valstybių lyderiai valdžioje yra iš
dalies dėl to, jog žadėjo suvaldyti žalingus globalizacijos procesus ir net pertvarkyti juos
įgalinančią tarptautinę sistemą savo šalies naudai.
II. Visų trijų gesinami gaisrai prasidėjo dėl to, jog šie lyderiai iš tiesų bando savo pažadus tęsėti
(nereikia pamiršti, jog gilets jaunes protestus sukėlusios Macron vykdomos reformos yra tampriai
susijusios su jo globalia politika klimato kaitos klausimu).
III. Gaunasi, kad dėl savo siekio pertvarkyti tarptautinę sistemą, šie lyderiai nedalyvauja
susitikime, skirtam nagrinėti kaip tiksinga pertvarkyti tarptautinę sisemą (pats forumas šiemet
vadinasi Globalization 4.0). Davos gal ir nebėra patraukli idėja, bet forumo svarbą ginčyti sunku.
Kaip prieš dvi savaitęs vykęs Consumer Electronics Show leido susipažinti su kryptimi, kuria juda
visa vartotojų elektronikos industrija (ir su tais, kurie ją ta kryptimi judina), taip Davos leidžia
pajausti, kuria kryptimi tarptautinę politiką ir ekonomiką judina verslo, mokslo ir politikos
lyderiai. Kitaip sakant, jei jau sieki pertvarkyti tarptautinę sistemą, dalyvavimas Davos padeda
pajusti, ką ši užduotis reiškia ir tiesiogiai pabendrauti su žmonėmis, kurie tau padės ar trukdys
ją atlikti.
—————
Žinoma, prarasta galimybė network’inti nėra baisi žala Vakarų lyderiams. Bet kokia žala apskritai
priklausys nuo to, kaip jų nedalyvavimą dėl vidinės politikos peripetijų interpretuos Davoso
dalyviai. Įsivaizduoju, jog forume kalbėsiantys Rusijos ir Kinijos prezidentai JAV, JK ir Prancūzijos
nedalyvavimą pagal visas savo išgales naratyvizuos kaip Vakarų galios silpnėjimo įrodymą. Ir ką
— nedalyvavimo faktas, deja, tokiems naratyvams patogus.
Elta:
16-metė aplinkosaugos aktyvistė Davose rėžė emocingą kalbą
Davosas, sausio 26d. (dpa-ELTA).
16-metė aplinkosaugos aktyvistė Greta Thunberg Davose vykstančiame Pasaulio ekonomikos
forume rėžė emocingą kalbą ir paragino imtis neatidėliotinų priemonių prieš klimato kaitą. „Aš
noriu, kad jūs imtumėtės veiksmų, lyg degtų jūsų namas, - kalbėjo švedė forume penktadienį. Suaugusieji vis sako: mes turime suteikti jauniems žmonėmis viltį. Bet man nereikia jūsų vilties.
Aš noriu, kad jus ištiktų panika, kad jaustumėt baimę, kokią aš jaučiu kiekvieną dieną“.
Mandagumų laikai baigėsi, pabrėžė 16-metė diskusijoje apie klimato kaitą. „Dabar metas aiškiai
kalbėti. Išspręsti klimato krizę yra didžiausias ir sudėtingiausias iššūkis, su kuriuo kada nors yra
susidūrusi žmonija, - sakė paauglė. - Tokiose vietose, kaip Davosas, žmonės mielai pasakoja
sėkmės istorijas. Tačiau jų finansinė sėkmė turi neįsivaizduojamą kainą. Ir klimato kaitos
klausimu turime pripažinti, kad mums nepavyko“.
Davose, kaip ir visur, kalba eina tik apie pinigus, kalbėjo G. Thunberg. Atrodo, kad pinigai ir
augimas yra vienintelės prasmė. O kadangi klimato krizė yra krizė, kuri iki šiol nėra pripažinta
krize, daugelis žmonių nesuvokia jos padarinių.
Vis dėl to dar yra galimybių veikti, kalbėjo jaunoji aktyvistė. Tai esą supranta net mažas vaikas.
„Mes turime sustabdyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą“, - sakė 16-metė. Tačiau
apsispręsti turi kiekvienas. Esą nėra pilkųjų zonų, kai kalbama apie išgyvenimą.
G. Thunberg į Davosą iš Švedijos atvažiavo traukiniu - nes skrendant lėktuvu išskiriama daug CO2
ir tai kenkia aplinkai. Paauglė aktyviai ragina kovoti su klimato kaita. Ji kiekvieną penktadienį
prie parlamento Stokholme dalyvauja akcijoje „Mokyklos streikas už klimato išsaugojimą“. Ši
akcija jau sulaukė pasekėjų visame pasaulyje.

Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images

Antanas Guoga:
Lietuva - antra visoje ES pagal fintech įmonių licencijavimo skaičių.
Kaip simboliška, kad 20-tojo vieningos Europos valiutos Euro proga mus pasiekia tokios geros
žinios. Mes lenkiam visus - vokiečius, prancūzus, airius. Net ir estus. Už mus (kol kas) šiuo
klausimu geriau dirba UK. Bet „Out is out“ ir po kovo 30 d. tai pasikeis. Mes būsime pirmi visoje
ES.
Kas lemia šį Lietuvos proveržį?
1. Euro įsivedimas. Tas rinkos saugumas ir stabilumas, kurį gavome su euru, tikrai atsipirks.
2. Daug padarė Lietuvos bankas, Finansų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir Invest
Lithuania komanda. Lenkiu galvą, nes jų indėlis kuriant draugišką reguliacinę aplinką ir
pritraukiant investuotojus yra neįkainojamas.
3. Techninės galimybės, kurias turime, kol kas yra nepralenkiamos visos ES mastu.
Visuomet mačiau, kad galime būti fintech lyderiais ES. Ypač tokiu scenarijumi patikėjau po
BREXIT referendumo ir aktyviai veikiau, kviesdamas fintehc įmones atvykti į Lietuvą. Tai ir toliau
linkiu mums visiems neužmigti ant laurų. Galime dar geriau! Judam!
Daugiau skaitykite čia: https://goo.gl/auF3Bq

EKSPERTO KOMENTARAS
Politologas Linas Kojala
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir
politikos mokslų institutas

KLAUSIMAI MOKSLEIVIAMS
1. Kokias svarbias temas šiemet svarsto politikos, verslo ir mokslo lyderiai
Davose?
2. Kokią vietą užima aplinkosaugos bei klimato kaitos tema?
3. Kokia tema diskutavo Davose Lietuvos prezidentė?
4. Ką manote apie klimato kaitos temą – ar pakankamai rimtai ją vertina
pasaulio lyderiai? Ką akcentuoja protestuojantys Davose aktyvistai?
5. Džiugios naujienos apie Lietuvos sėkmes fintech srityje. Kaip manote,
kaip reiktų siekti Lietuvos lyderystės šioje srityje ir ką tai duotų šaliai?
6. Kokiais dar būdais Lietuva galėtų stiprinti savo ekonomiką inovacijų
amžiuje?

KAS DEDASI
KONGE?
15min: Kongo Demokratinėje Respublikoje (Kongo DR) dar gruodžio 30 d. prasidėjus prezidento
rinkimams, dešimtys rinkimų apylinkių kelias valandas niekaip nebuvo atidaromos, patvirtino rinkimų
komisijos pirmininkas, kuriam žmonės šaukė „Mes norime balsuoti!“.
Apie vėlavimą pranešta iš kai kurių apylinkių sostinėje Kinšasoje bei kitose šalies dalyse. Šie rinkimai
yra pirmoji po nepriklausomybės paskelbimo nuo kolonistės Belgijos 1960 metais Kongo DR galimybė
taikiai ir demokratiniu būdu perduoti valdžią traukiantis ilgamečiam prezidentui ir diktatoriui
Josephui Kabilai.
Delfi: Kongo Demokratinės Respublikos institucijos atidėjo sausio 6 d. planuotą istoriniais laikomų
rinkimų rezultatų paskelbimą. Rezultatai bus paskelbti „kitą savaitę“, - sakė Nacionalinės rinkimų
komisijos (CENI) vadovas Corneile'as Nangaa. Tokį sprendimą jis argumentavo logistinėmis
problemomis. Realius šansus nugalėti be jo turi ir opozicijos kandidatai Felixas Tshisekedis bei
Martinas Fayulu. Be to, buvo renkamas naujas parlamentas ir naujos provincijų vyriausybės. Kongas
yra viena nestabiliausių Afrikos šalių. Nuo belgų kolonizacijos pabaigos 1960-aisiais čia nė karto
valdžios pasikeitimas nevyko taikiai. Stebėtojai baiminasi, kad ir šį kartą gali prasiveržti kruvinas
smurtas.
Respublika: Kongo prezidento rinkimus netikėtai laimėjo opozicijos kandidatas Feliksas Tšisekedis
(Felix Tshisekedi). Jis pakeis 17 metų prezidentavusį Džozefą Kabilą (Joseph Kabila). Jei likę
kandidatai pripažintų pralaimėjimą, tai būtų pirmasis taikus valdžios perdavimas Konge per 50 metų.
Paskelbus prezidento rinkimų rezultatus, Konge per neramumus žuvo 4 žmonės.
Lrytas: Europos Sąjunga ketvirtadienį pareiškė, kad „atkreipė dėmesį“ į Kongo Demokratinės
Respublikos prezidento rinkimų netikėtus rezultatus ir rinkimų favorito priekaištus, kad balsavimo
rezultatai yra apgaulė. Europos Komisijos atstovė spaudai pranešė, kad Bendrija laukia tarptautinių
stebėtojų paaiškinimų, ir paragino visas šalis susilaikyti nuo smurto. Europos Sąjungos vykdomosios
valdžios institucija taip pat perspėjo, kad galutiniai rinkimų rezultatai turi „atitikti Kongo žmonių
pasirinkimą“. Be to, didelę įtaką turinti Kongo DR Katalikų Bažnyčia pareiškė, kad negalutiniai
rezultatai neatspindi jos stebėtojų balsavimo vietose surinktų duomenų.
Delfi: Kongo Demokratinės Respublikos aukščiausios instancijos teismas opozicijos lyderį Felixą
Tshisekedi sekmadienį paskelbė ginčytinų prezidento rinkimų nugalėtoju, atmetęs antroje vietoje
atsidūrusio jo oponento skundą. Gerokai užvilkintų rinkimų rezultatus paskelbęs Konstitucinis Teismas
pareiškė, kad F. Tshisekedi laimėjo paprasta balsų dauguma, o tai jam atveria kelią perimti valdžią
iš ilgamečio šalies lyderio Josepho Kabila.

EKSPERTO KOMENTARAS
Politologė Giedrė Biržytė
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų institutas

Spauskite ant aktyvios paveikslėlio nuorodos:

KLAUSIMAI MOKSLEIVIAMS
1. Ką žinote apie Kongo Demokratinę Respubliką? Suraskite žemėlapyje ir
pasitikrinkite pagrindinius faktus.
2. Kokia yra kolonistinė Kongo praeitis? Kaip manote, ji atsiliepia šaliai
šiandien?
3. Rinkimai Afrikos šalyse visada sukelia daug įtampos. Kaip manote,
kodėl?
4. Ką dar žinote apie Užsachario Afrikos šalis, jų politinę situaciją?
5. Socialiniame tinkle Fesibuke lietuvių Kongo rinkimai nesudomino. Kaip
manote, kodėl?

JONO MEKO
KELIONĖS
PABAIGA
NYTimes: Jonas Mekas, a filmmaker, curator, archivist, critic and all-around evangelist for
independently made movies in general, and for those variously known as experimental, underground
or avant-garde in particular, died on Wednesday at his home in Brooklyn. He was 96. It is rare to
have consensus on the pre-eminence of any person in the arts. But few would argue that Mr. Mekas,
who was often called the godfather or the guru of the New American Cinema — his name for the
underground film movement of the 1950s and ’60s — was the leading champion of the kind of film
that doesn’t show at the multiplex.
15min: Mano tėvas anksti šį rytą mirė. Tai nutiko tyliai ir ramiai, ir mano brolis buvo šalia jo. Būsiu
kartu vėliau šį vakarą ir pradėsiu su juo atsisveikinti, jo sielai išskrendant iš kūno, kuriame jis gyveno
šiuos nuostabius 96 metus. Kokia kelionė. Koks gyvenimas. Taip didžiuojuosi būdama jo dukra ir
dalinomės tiek daug bendro laiko šioje planetoje“, – socialiniame tinkle „Instagram“ rašė tėvo
netekusi aktorė Oona Mekas, pasidalijusi žaismingu nuotraukų koliažu.
Dazed and Confused: Mekas pushed the boundaries of filmmaking and the culture around it
ruthlessly – in 1963, he was arrested on obscenity charges for screening Jack Smith’s Flaming
Creatures in his NY loft, a surrealist film with gender-bending characters. His own work pioneered
the diary form, with evocative snapshots of his life and others in experimental styles. Mekas also
collaborated with John Lennon and Yoko Ono on their notorious bed-ins for peace and 1970 film Up
Your Legs Forever, and also shot footage of the Velvet Underground performing. Patti Smith and
Sonic Youth were just some of the prominent musicians he captured in video portraits. His last film
was the 2013 documentary Out-Takes from the Life of a Happy Man, piecing together never-beforeseen clips of his early works – an essential watch for any fan.
LRT: Mekas baigė Biržų gimnaziją, 1944 m. traukėsi į Vakarus, bet pateko į karo belaisvių lagerį.
Vėliau, 1946–1948 m. Mainco universitete studijavo filosofiją ir romanistiką. 1949 m. pabaigoje su
broliu emigravo į JAV, Niujorką. Įsigijęs filmavimo kamerą pradėjo fiksuoti gyvenimo akimirkas, o
1956 m. pradėjo kurti filmus. Tapo viena pagrindinių Amerikos avangardinio filmo kūrimo asmenybių.
J. Mekas – ir Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, apdovanotas ordino „Už
nuopelnus Lietuvai“ Didžiuoju kryžiumi.
2007 m. Vilniuje įkurtas Jono Meko vizualiųjų menų centras. Šiais metais menininkui taip pat išimties
tvarka buvo suteikta Lietuvos pilietybė.
2008 m. balandžio 1 d. už nuopelnus meno ir mokslo srityse Austrijos Menų komiteto sprendimu
įteiktas aukščiausias Austrijos apdovanojimas – Pasižymėjimo ženklas. Jį įteikė Austrijos prezidentas
Heinz Fisher. Gavęs šį apdovanojimą, J. Mekas taip pat tapo Austrijos Menų komiteto nariu.
Delfi: Menininkas bus laidojamas Lietuvoje, šalia savo tėvų Biržų rajone, Semeniškiuose.

The Guardian: He mentored Warhol, partied with Dalí and showed John and Yoko the perfect
espresso. In this interview given shortly before his death, the film-making legend looked back on his
amazing life. “When I came to New York I was 27. I was very angry about what I had lost before 27.
I always blamed the ‘civilisation’ that threw me out of my home.” Mekas still has a thick European
accent. He grew up in a small village in northern Lithuania called Semeniškiai – he calls it a paradise
“where nothing happened then suddenly everything happened”. He lost paradise when the Soviets
invaded in 1940.
Delfi.lt: „Lietuvai reiktų ilgai aiškinti, – apie tai, kokio žmogaus neteko Lietuva, kalbėjo prof. V.
Landsbergis. – Lietuva yra pernelyg atbukusi.“ V. Landsbergis įvardijo, kad Lietuvai J. Mekas davė
tiek, kiek žmonės galėjo paimti, tačiau išreiškė viltį, kad norintys dar mokysis iš jo paliktų darbų.
„Jis davė ir teikė tai, ką Lietuva galėjo paimti ir priimti. Paėmė labai nedaug. Bet gal dar domėsis.
Atskleis gal jo kūrybą. Jo nepaprastai paprastą poeziją ir visai naują meną, kuriame sutampa poezija,
muzika ir kinas, – kalbėjo prof. V. Landsbergis. – Iš jo galima mokytis ir mokytis. Duok, Dieve, kad
taip ir būtų.“

Lietuvos muziejų portalas:
Jonas Mekas savo „nervuotame“ dienoraštyje rašė: „Sako: nepamesk kelio dėl takelio... A,
žiūrint kur kas eina. Žiūrint kur kas nori nueiti... Yra vietų, kur gali nueiti tik takeliais. Takeliai
dažniausiai veda prie gražiausių, subtiliausių papievėlių, upelių, žolynų, pavėsių. Keliai yra
oficialūs, dulkini – tik pravažiuoti. Bet aš noriu ir pasigrožėti, ne tik važiuoti (ar pravažiuoti).
Mano gyvenimas nėra važiavimas į tikslą. Tie žolynėliai daug daugiau man rūpi, tie papievėliai,
kur takeliai nuveda.“
Jonai Mekai, visada išliksi mūsų atmintyje ir takeliuose.
Algimantas Kunčius.

Artūras Morozovas:
Tokioms asmenybėms žodis ‘mirė’ kažkaip netinka. Jonas amžiais gyvuos savo ir įkvėptų kūrėjų
kartų darbuose.
Donatas Puslys:
[In memoriam Jonui Mekui] Lankydamasis kituose miestuose, o ir pačiame Vilniuje mėgstu
pasivaikščioti po kapines. Dažniausiai tenka gerokai pavargti, kol visame didžiuliame mirusiųjų
mieste surandu tai, ko ieškau. O ko ieškau? Ieškau tų žmonių, kurie savo gyvenimu paliko
pėdsaką mano sieloje, nors galbūt ir prasilenkėme šimtmečiais. Galvoju ne apie mirtį ir gedulą,
o apie gyvenimą, džiaugsmą ir dėkingumą. Jų gyvenimai buvo dovana mums esantiems.
Dovana, kurioje ieškojome ir ieškome įkvėpimo, vilties, atramos, pavyzdžio. Chestertonas šį
išėjusiųjų balsą šiandienoje pavadino mirusiųjų demokratija.
Šiandien prie šio klubo Jonas Mekas. Tikiu, kad ir po šimtmečių nestigs tokių žmonių, kurie
ieškos jo amžinojo poilsio vietos tam, kad išreikštų dėkingumą ir džiaugsmą už jo gyvenimą.
Gyvenimą, kurio pėdsakai palietė ir palies ne vieno žmogaus širdį. Gyvenimą, kuris keitė ir
keičia kitų gyvenimus. Ilsėkis ramybėje ir liki su mumis.

KLAUSIMAI MOKSLEIVIAMS
1. Kokia Jono Meko gyvenimo istorija? Ką žinote apie jo kūrybą,
pasiekimus? Kas Jums labiausiai įsimena?
2. Ką žinote apie lietuvius, pasitraukusiu į Vakarus į JAV, bėgant nuo
Lietuvą okupuojančios raudonosios armijos? Kokie kiti žymūs lietuviai
taip pat gelbėjosi, bėgdami į Vakarus?
3. Koks buvo Jono Meko ir Lietuvos santykis? Argumentuokite.
4. Kaip manote, ar pakankamai Lietuva pasiėmė iš to, ką Jonas Mekas gali
ir galėjo duoti savo gyvenimu? Ar sutinkate su prof.V. Landsbergiu, kad
lietuviai paėmė labai nedaug? Padiskutuokite.

Jonas Meskas – In Focus – The Artist‘s Studio

Spauskite nuorodą ir klausykitės pokalbio su Jonu Meku.

Nepamirškite, kad galite naujienlaiškį prenumeruoti čia: https://asmanau.wordpress.com/
Iki pasimatymo vasario mėnesį!

