ATVEJIS 4
„CoMetos“ tinklalaidžių epizodo

„RUGPJŪTIS SUBRĘSTA SPALĮ“
(„Apie ką dainuoja ir mąsto jaunimas Minsko Oktiabrskaja gatvėje“) analizė

Garso įrašas rusų kalba: https://nara.lt/ru/articles-ru/avgust-sozrevajet-s-oktiabriom,
tekstas lietuvių kalba: https://nara.lt/lt/articles-lt/apie-ka-dainuoja-jaunimas-minske.
Autoriai: Ina Šilina, Artūras Morozovas. Fotografijos: Artūras Morozovas. Muzika: Martynas Gailius
Metodinės medžiagos rengėjai: Ina Šilina, Darius Jaruševičius

Bendrosios kompetencijos: komunikavimo, pažinimo, socialinė, pilietinė, kultūrinė, iniciatyvumo ir kūrybingumo, analizavimo, teksto suvokimo.
Specifiniai gebėjimai: moksleiviai pažins naują informacijos pateikimo būdą – tinklalaidę (angl. podcast).
Lavins savo klausymo įgūdžius bei vaizduotę. Susipažins, kaip per garsą ir vaizdą galima atskleisti temą,
papasakoti istoriją, atskleisti veikėjo pasaulį ir jį supantį kontekstą. Moksleiviai patobulins teksto analizės ir suvokimo įgūdžius. Išbandys tarpdisciplininį mokymosi būdą. Išmoks nagrinėti šiuolaikinių medijų
priemonėmis papasakotą istoriją. Susipažins su Baltarusijos socialine ir politine realybe. Išmoks palyginti skirtingų šalių jaunimo gyvenimo būdą, socialines problemas, jaunimo kultūrą ir politinę situaciją.

Kaimyninėje Baltarusijoje valdžia nesikeičia 26-ius metus. Nuo 1994-ųjų Baltarusiją valdo Aliaksandras
Lukašenka, kuris pirmąsyk prezidentu buvo išrinktas demokratiniu būdu, šalyje pribrendus permainoms.
Kiekvieni vėlesni rinkimai kas penkerius metus iššaukdavo protestų bangą, kuri būdavo sėkmingai nuslopinama,
o politinės represijos, vykdomos šalies viduje, nesulaukdavo tokios kitų šalių reakcijos kaip dabar.
Pastarieji – 2020 metų rugpjūčio 9-osios – prezidento rinkimai sukėlė dar didesnės baltarusių visuomenės
dalies protestą: žmonių neįtikino balsų skaičiavimas.
Brutalus vyriausybės saugumo struktūrų smurtas malšinant piliečių protestus pasiglemžė gyventojų gyvybes,
ir tai paskatino ne vien aktyvistus, bet ir moksleivius, studentus, pensininkus, gamyklų darbininkus išeiti
į gatves, iškilo plataus masto moterų pasipriešinimas. Visus protestuojančius žmones suvienijo pamintas
žmogaus orumas, reikalavimai paleisti politinius kalinius ir surengti sąžiningus demokratinius rinkimus.
Siekdama ištyrinėti ir lietuvių auditorijai perteikti baltarusių nuotaikas, „CoMetos“ komanda prieš
rinkimus apsilankė Baltarusijoje. Jūsų dėmesiui – epizodas, kuriame jauni baltarusiai (17–19 metų) praeitų
metų prezidento rinkimų išvakarėse dalijosi įžvalgomis Oktiabrskaja (Spalio) gatvėje, Minske.
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KAS YRA „COMETA“?
„CoMeta“ (anksčiau „Nyla“ Ru) – pirmoji reguliari tinklalaidė rusų kalba Lietuvoje, kuriama nuo 2019 metų.
Šiandien stebime vienu geografiniu centru neapribotą rusų kultūros raidą, o rusų kalbą suvokiame kaip
daugialypę, kuri yra ne vien didelės ir vieningos tautos, bet ir gausybės mažų tautų kalba. Jų skirtingos
rusų kalbos sugeria įvairias intonacijas ir realijas. Mūsų tikslas – atskleisti šį rusakalbio pasaulio
daugiabalsiškumą.
„CoMetos“ komanda rengia interviu su Lietuvos intelektualais, nepriklausomais Rusijos žurnalistais,
politologais, politiniais pabėgėliais, žmogaus teisių gynėjais Rusijoje. Nuolat keliaujame po Lietuvos
regionus, kalbiname rusakalbius. Taip pat dirbome Baltarusijoje rinkimų metu. Ruošėme garso ir vaizdo
pasakojimus apie Baltarusijos jaunimą, žmogaus teisių gynėjus, menininkus, Minsko turgaus prekeivius ir t.

2020
Dokumentinis audioserialas „Kol dega raudona“ (7 epizodai), sukurtas bendradarbiaujant su nepriklausoma
regionine Rusijos žiniasklaida, 7x7, https://degaraudona.lt/podcast/, kuriame aštuoni įvairių politinių
bylų herojai pasakoja apie savo gyvenimą ir profesionalią veiklą Rusijoje ir emigracijoje.

2019
Tinklalaidžių serija „Lietuviška replika apie rusų kultūrą“ (10 epizodų). Lietuvos intelektualai, muzikantai,
menininkai, aktoriai, rašytojai ir jaunimas pasakoja apie ryšius su rusų kultūra per mokslinius tyrimus,
literatūros kūrinius ir muziką. Tarp jų – filosofas Gintautas Mažeikis, dramaturgas Marius Ivaškevičius,
TSPMI profesorė Natalija Arlauskaitė, fotografė Neringa Rekašiūtė, rašytoja Elena Gasiulytė ir kiti.

2018
Multimedijos projektas „Tapatybė“ rusų ir lietuvių kalbomis http://multimedia.nara.lt/tapatybe/. Lietuvos
rusakalbių vaikai, kurie užaugo su Lietuvos nepriklausomybe, pasakoja apie savo kartos ir tėvų tapatybės
paieškas arba jos neigimą. 15 tekstinių interviu su jaunais rusų kilmės menininkais, kino režisieriais,
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politikais, mokytojais ir kt. Tarp jų – antropologas Arvydas Grišinas, meno parodų kuratorė Monika Lipšic,
vizualaus meno kūrėja Anastasija Sosunova, menininkas Denisas Kolomyckis.
Multimedijos

projektas

„Kol

dega

raudona“

http://multimedia.nara.lt/kol-dega-raudona/

apie

Lietuvoje

gyvenančius politinius pabėgėlius, gavusius prieglobstį mūsų šalyje. Publikuotas lietuvių, rusų ir anglų
kalbomis.

„COMETOS“ EPIZODO „RUGPJŪTIS SUBRĘSTA SPALĮ“
KŪRIMO ISTORIJA
2020 metų liepos 27-oji diena, pirmadienio vakaras. Didžiulė automobilių aikštelė Oktiabrskaja gatvėje. Iš
atidarytos automobilio bagažinės sklinda muzika, ji užtvindo viską aplink, išjungia smegenis ir įelektrina
orą.
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Prie kitos atdaros bagažinės rūkomas kaljanas. Riaumoja motociklai. Prie jų būriuojasi vaikinai ir merginos.
Viskas lyg naktiniame klube – apranga ir makiažas, slenkantys ir kibūs žvilgsniai. Jų tėvai ir seneliai,
fabriko sirenai sukaukus, šia gatve eidavo į darbą. Čia vykstančio didelio vakarėlio vietoje anksčiau buvo
Minsko pramoninis rajonas. Ant nebeveikiančių fabrikų sienų – braziliški grafičiai, sukurti per kasmetinį
festivalį, kuris šiemet neįvyko dėl pandemijos. Pirmą dieną tiesiog apsidairėme: įrašinėjau garsų peizažą
(angl. soundscape), o Artūras fotografavo. Tyrinėjome ir bandėme užmegzti kontaktus. Aplinkinių priešiškumo
nejautėme. Kitą dieną užkalbinome jaunuolius.
Soundscape, balsų tembras ir intonacijos, kalbos ypatumai, atsitiktiniai pašnekesiai ir bendras fonas
padeda perteikti tų dviejų vakarų atmosferą. Garsas tarsi nukelia į pasakojimo aplinką, sukeldamas
kur kas stipresnius jutimus nei tekstinis aprašymas. Epizodas, išverstas į lietuvių kalbą tekstiniu
pavidalu, tampa atskira medija, labiau primenančia spektaklio scenarijų. Nuotraukos supažindina mus su
buvo klausomasi automobilių aikštelėje. Ji itin svarbi perteikiant nuotaikų kaitą, nuo brutalumo iki
lyriškumo ir romantikos, nuo nostalgijos iki užmaršties ir istorinės praeities permąstymo.
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PAMOKOS PLANAS
Prieš pamoką paprašykite mokinių pasiklausyti tinklalaidę rusų kalba arba perskaityti jos lietuviškąją
tekstinę versiją. Klasėje balsavimo būdu pasirinkite 3–4 jums labiausiai rūpimas temas iš temų sąrašo,
pateikiamo žemiau, ir padiskutuokite. Pamokos pabaigoje pasiūlykite atlikti vieną pasirinktą namų darbų
užduotį iš namų darbų užduočių sąrašo. Numatykite 10 min. namų darbų atlikimo būdų aptarimui.
Baltarusių ir lietuvių jaunimo gyvenimo būdo panašumai ir skirtumai
Kur ir kaip laisvalaikį leidžia lietuvių ir baltarusių jaunimas? Aptarkite lietuvių ir baltarusių jaunimo
klausomą muziką ir jos repertuaro skirtumus. Kaip suvokiate seksizmą ir kaip jis reiškiasi dainų tekstuose? Aptarkite ir palyginkite saugumą ir konfliktus tarp jaunų žmonių Baltarusijoje ir Lietuvoje.
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Alkoholio ir narkotikų problema baltarusių jaunimo aplinkoje
Kokia alkoholio ir narkotikų vartojimo situacija išryškėja klausantis baltarusių vaikinų ir merginų pasakojimų? Kaip siejasi narkotikų vartojimas ir jaunimo užimtumas? Kokia situacija jūsų mieste, aplinkoje?
LGBTQ+ šeimoje, mokykloje ir bendruomenėje
Ar saugu mokykloje, gatvėje, šeimoje, jeigu priklausai LGBTQ+ bendruomenei? Kaip skiriasi Lietuvos ir Baltarusijos valstybės požiūris į LGBTQ+?
Baltarusių jaunimo profesinės galimybės ir pasirinkimas
Kas jus stebina baltarusių jaunimui renkantis profesijas? Ar kaimyninės šalies jauni žmonės sieja laisvalaikio pomėgius ir domėjimosi lauką su ateities profesija?
Žiniasklaida ir žodžio laisvė
Kokia jaunimo leidinių, žiniasklaidos ir žodžio laisvės situacija Baltarusijoje? Kokį turinį ir kokiose
medijose skaitote, klausotės, žiūrite? Ar turite siekių patys sukurti medijų turinį?

Ką sužinome apie baltarusių tarnybą kariuomenėje, kas stebina?
Baltarusių galimybės keliauti
Kodėl baltarusių jaunimas ne itin daug keliauja? Kokias išvadas galime padaryti iš jų pasakojimo? Kaip
baltarusių jaunimas suvokia patriotizmą?
Besitęsianti tarybinė praeitis
Ką reiškia Minsko Oktiabrskaja (Spalio) ir Komunistinističeskaja (Komunizmo) gatvių pavadinimai? Kodėl jos
vis dar nepervadintos? Ar žinote panašių pavadinimų? Kada Lietuvoje jų buvo atsisakyta?
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Prezidento rinkimai
Ką baltarusių moksleiviai pasakoja apie rinkimus ir dalyvavimą porinkiminiuose protestuose? Pasidalykite
savo mintimis apie dalyvavimą Lietuvos politiniame gyvenime. Ar jaučiate, kad jūsų balsas svarbus ir gali
turėti įtakos vienokio ar kitokio klausimo sprendimų priėmime?
Astravo atominė elektrinė
Ką žinote apie Astravo atominės elektrinės saugumą? Baltarusių jaunuoliai teigia, kad Černobylis daugiau
nepasikartos. Kodėl? Ar sutinkate? Ką baltarusių jaunimas mano apie Astravo atominės elektrinės naudą? Ar
jaučiatės saugiai, kaimynystėje pradėjus veikti Astravo atominei elektrinei?
Baltarusijos ateitis
Kaip įsivaizduojate Baltarusijos raidą: Vakarų, Rusijos, savąja kryptimi? Ar jums asmeniškai būtų svarbu,
kad siena su Baltarusija būtų atvira? Pateikite savo argumentų.
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NAMŲ DARBAI
1. Pasiklausykite tinklalaidę ir aprašykite to vakaro atmosferą. Kas kuria tinklalaidės nuotaiką?
2. Parašyti rašinį apie tai, kuo skiriasi baltarusių ir lietuvių jaunimo gyvenimas.
3. Paimkite trumpą garsinį interviu viena iš aptartų temų.
4. Įrašykite įdomią garso aplinką.
5. Sudarykite jūsų aplinkoje populiarios muzikos grojaraštį.
6. Išanalizuokite nuotraukas (priedas Nr. 1) ir aprašykite, apie ką jos kalba.
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PRIEDAS NR. 1
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MEDŽIAGA TOLIMESNIAM MOKINIŲ DOMĖJIMUISI
„Visi moterų balsai susilieja į vieną“. Interviu su Sviatlana Cichanouskaja, Nina Baginskaja ir kitomis: <https://nara.lt/ru/articles-ru/vse-zhenskiye-golosa-slivajutsia-v-odin>; vertimas į lietuvių kalbą:
<https://nara.lt/lt/articles-lt/moteru-balsai-susilieja-i-viena-pirma-dalis>;
<https://nara.lt/lt/articles-lt/moteru-balsai-susilieja-i-viena-2>.
Ką galvoja baltarusiai: kalbamės su baltarusių rašytoju ir leidėju Pavlu Kostiukevičiumi:
<https://nara.lt/ru/articles-ru/nacija-dumajet-dumu>;

vertimas

į

lietuvių

kalbą:

<https://nara.lt/lt/

articles-lt/baltarusiai-godoja-goda>.
Pokalbis su šiuolaikinio meno galerijos „Ў“ Minske įkurėjomis Anna Čistoserdova ir Valentina Kiseliova:
<https://nara.lt/ru/articles-ru/my-tozhe-zhiviom-v-21-veke>.
„CoMetos“ komandos kelionė į Astravą – atominės elektrinės miestelį, siekiant ne vien pamatyti grėsminguosius AE vamzdžius, bet ir išgirsti ten gyvenančius žmones: <https://nara.lt/ru/articles-ru/nafone-nekrashenoj-storony-zabora-ostrovec>; vertimas į lietuvių kalbą: <https://nara.lt/lt/articles-lt/
nedazytoje-tvoros-puseje>.
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