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1 tekstas
Sigitas Geda
GIESMĖ APIE PASAULIO MEDĮ
Liudvikui Rėzai ir Petrui Repšiui
1.

Tą vakarą, besėdint ant slenkančiosios kopos,
Siūbavo marių bangos ir, vėjui virš galvos
Taip graudulingai ūkiant, kažko širdis susopo, –
Pasijutau kaip niekad žmogus iš Lietuvos.

2.

Čia protėviai klajojo, jie briedžiais žemę arė,
Jų moterys žiūrėjo akim dangaus spalvos,
O saulė tyliai grimzdo į prieblandą vakarę,
Tenai esu aš buvęs žmogum iš Lietuvos.

3.

Iš ąžuolo kariūnai pilis ant kalno rentė,
Torunėje ir Kulme, čia pat prie Vėluvos,
Augino Krišnai arklius, išjodavo į šventę,
O jeigu mirs, žinojo – esą iš Lietuvos.

4.

Ar melsdavosi girių gaudimui begaliniam,
Paskui į jūras plaukė, pilni šviesos gyvos,
Jie nekartojo niekad, kad Lietuva tėvynė,
Bet jeigu srūva kraujas, žinojo – Lietuvos.

5.

Iš Lietuvos bekraštės – aidžios kaip baltų jūra,
Lig pat Juodųjų marių linguodavo keliai,
Paskui jų pilys griuvo, aukšti dievai paniuro,
Bet dar žydėjo rūtos, kvepėjo dobilai.
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6.

Tiek sykių gimę, mirę, išraižę jūras buvo
Ir pragarą, ir dangų, ir šviesulius savus,
Turėjo, – visą žemę ir žemėj nepražuvo,
Kartodami tik vieną: mes – žmonės Lietuvos.

7.

Ir aš buvau atėjęs, girdėjau Donelaitį,
Man Baranauskas sakė, taip progiesmiu vos vos:
Kur būtum, ką darytum, sūnau, Aušrinė teka
Ir Saulė, ir Mėnulis – tautoms iš Lietuvos.

8.

Bandykime čia ramūs gyventi ir numirti,
Ir prisikelt bandykim po vasaros žalsvos,
Nujausdami, kad niekad nereiks mums išsiskirti,
Vieni kitiems dėkokim, nes esam – Lietuvos.

9.

Čia nemirtingos žvaigždės ir kregždės nemirtingos,
Dangus čia nemirtingas ir ąžuolo šerdis,
Čia savo šviesią galvą guldau vaizduos didinguos,
O tu girdi, kaip plaka aukojama širdis.

10.

Tai ne gegutės balsas, apverkti pasiruošęs,
Tai marių vėjai neša melodijas skaisčias,
Į vieną ima jungtis dangaus ir žemės grožis,
Simfonijoj prapuola viršus ir apačia.

11.

O kartais regis skaidriai žydroj padangėj medis,
Virš Baltijos išskėtęs pražydusias šakas,
Lai jį apspinta žmonės, vilties dar nepraradę,
Ir tiesia į aukštybę palaimintas rankas.

1985
Sigitas Geda. Eilėraščiai. Vilnius: Baltos lankos, 1997.
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2 tekstas
Dalia Žemaitytė
MEDIJŲ RAŠTINGUMAS: APIE TAPATYBĘ IR SUSITAPATINIMĄ
(Ištraukos)
Šiandien žmonės dažnai užduoda klausimus: kas aš, koks aš, kokia yra mano asmenybė, ką aš veikiu ir kur einu? O medijos stengiasi
nuolat pateikti atsakymų. Medijos ir globalizuota populiari kultūra daro įtaką tapatybei ir tam, kaip žmogus suvokia save. Savęs suvokimas
formuojamas iš senų vertybių (pvz., laisvė), naujų (antirasizmas, globalizacija) siekiant save įtvirtinti, realizuoti. Savirealizacija tampa
svarbiausias šių laikų rūpestis.
Tapatybę formuoja ne tik santykiai su kitais, bet ir medijos
Paprastai asmens tapatybė apibrėžiama taip, kaip žmogus save įsivaizduoja, – tai viską apimantis savęs suvokimas. Galima „rasti“ savo
tapatybę bręstant, gilinantis į save, ieškant savo kelio. Kita vertus, žmogus gali tapatintis su kitu asmeniu ar grupe. Tapatybė išskiria žmogų iš
kitų. Galiausiai tapatybės formavimasis yra gana dinamiškas, besitęsiantis, besikeičiantis sociokultūrinis procesas, kuriam įtaką daro įvairios
aplinkybės.
Asmens apibūdinimas gali būti išreikštas charakterio ar fizinėmis savybėmis – protingas, nervingas, komunikabilus, atletiškas ir pan.,
apibrėžtas skirtingų socialinių charakteristikų – lyties, amžiaus, klasės, religijos, tautybės ar rasės, susipinti su atliekamu socialiniu vaidmeniu –
motina, vaikas, sūnėnas, studentas, vairuotojas, mokytojas, rinkėjas ir pan.
Žinoma, pirmiausia tapatybės formavimąsi lemia šeima, aplinka, mokykla, draugai. Socialinio elgesio žmogus išmoksta stebėdamas ir
imituodamas, kartodamas. Vaikai įgauna įgūdžių formuoti savo elgesį pagal tai, kaip elgiasi kiti. Mus veikia bendravimas veidas į veidą (visų
pirma santykiai su tėvais), mokymasis „bandant ir klystant“ ir netiesioginiai santykiai, kuriuos pažįstame per medijas – žiūrėdami TV,
klausydamiesi muzikos per radiją ir pan.
Medijų įtaka tapatybei
Kai naudojame medijų produktus, esame ne tik pasyvūs informacijos gavėjai, tačiau ir aktyvūs dalyviai – interpretuojame gautas žinias
pagal savo patirtį ir sujungiame jas su kita informacija. Taip formuojame savo tapatybę – savęs įsivaizdavimą. Žmonės socialinio elgesio
išmoksta ir iš reklamų, kurios diktuoja, kas gerai ir kas blogai. Mes tapatinamės su pavyzdžiais, kuriuos matome ir dažnai priimame – sąmoningai
ar ne – pagal stereotipus, kuriuos atpažįstame.
Identifikacija
Žmonės labiau atkreipia dėmesį į tuos veikėjus, su kuriais gali susitapatinti. Psichologinis ryšys su personažais mus labiau įtraukia į
vaizduojamą įvykį. Pirmiausia mes tarsi pasveriame, kiek mus žavi charakteris ir kiek jis panašus į mūsų, ar jis turi savybių, kokių mes neturime,
bet norėtume turėti. Antra – mes įsitraukiame į „o ką, jeigu“ patirtį – esame kuo norime. Kuo stipriau prisirišame prie kurio nors charakterio, tuo
didesnę įtaką jis mums daro. Mums labiau patinka personažai, kurie panašūs į mus amžiumi, lytimi, etnine kilme ar interesais. Medijos kuria
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daugybę įvairiausių tipų veikėjų, kurie mums parodo, kaip spręsti problemas, kas veiksminga, o kas ne, pristato, kokie yra „populiarūs“ žmonės,
kas sėkminga ir kas ne. Iš „žvaigždžių“, pranešėjų, šou dalyvių, garsenybių mokomės elgesio modelių.
Internetas ir svetima tapatybė
Internetas kelia kitokių iššūkių kuriant tapatybę. Tai nauja fantazijų erdvė. Interneto puslapiuose, pokalbių svetainėse, virtualiuose
žaidimuose mums siūloma galimybė žaisti su savo tapatybe – tai anksčiau nebuvo įmanoma. Galime apsimesti tuo, kuo nesame – kitos lyties,
amžiaus ar rasės žmogumi. Tai nėra tiesiog apsimesti kitu, nes nieko naujo čia nebūtų, – mes galime įtraukti kitus į savo fantaziją, ir jie negali
taip paprastai sužinoti, ar vieša tapatybė, kurią skelbiame, yra tikrai mūsų, ar ne. Tai drąsus ir pavojingas pasaulis, kuriame susipina tai, kas
esame ir kuo galime apsimesti esą, o tai arba padeda išspręsti, arba tik dar labiau padidina mūsų įtampas.
Bernardinai.lt
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