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RAŠINIŲ KONKURSAS  

„MANO GIMINĖS ISTORIJA: PRISIMINIMAI IR PAMĄSTYMAI“  

Didžiausia žmogaus vertybė  

  

Neturėdami mylimų, artimų žmonių jaučiamės vieniši ir niekam nereikalingi, todėl dažnam 

žmogui jo šeima ir giminė yra didžiausios vertybės, kokias tik jis gali turėti. Dauguma mūsų domisi 

savo giminės istorija, renka duomenis apie savo artimuosius. Manau, visi norėtume žinoti kuo daugiau 

apie savo šaknis. Vieni nori rasti kilmingų protėvių, kiti siekia atgauti giminaičių sukauptą turtą, treti 

tiesiog smalsauja – juk ieškoti informacijos ir atrasti naujus dalykus yra labai įdomu. Bet kokiu atveju, 

pažinti savo šaknis būtina. Juk valstybė prasideda nuo žmogaus, nuo šeimos, nuo bendruomenės. 

Pasak F. Adlerio, „Šeima – tai miniatiūrinė visuomenė, nuo kurios dorumo priklauso visos didelės 

žmonių visuomenės saugumas.“  

Kam reikalinga šeima? Kam reikalinga giminė? Šeima yra labai svarbi kiekvieno žmogaus 

gyvenime. Laimingas tas, kuris turi darnią šeimą. Juk tai ne tik namai, į kuriuos norisi sugrįžti. Tai 

dar ir rūpestis vienas kitu, supratingumas. Artimieji – tai tie, kuriuos mes mylime ir kurie myli mus.  

Tie, kurie dovanoja mums šilumą ir padeda įvairiose sudėtingose situacijose. Tik artimi žmonės  

gelbsti sunkią minutę ir pataria, kaip geriau pasielgti. Tik artimi žmonės moka džiaugtis kartu. Todėl 

nemenka dalis šiuolaikinio jaunimo domisi savo šeimos, visos giminės istorija. Mums rūpi, kaip 

gyveno mūsų tėvai bei protėviai. Aš, kaip ir daugelis mano bendraamžių, žinau savo giminės narių 

vardus, pavardes, jų nuopelnus ir svarbą mūsų gyvenimo, gal net valstybių istorijoje. Gaila, tačiau ne 

visų nuotraukas galiu dabar pamatyti. Manau, ir pasauliui mes esame įdomūs pažindami savo šeimos 

bei kultūros ištakas.   

Šeima – tai ne tik mama, tėtis, broliai, seserys, tetos ir dėdės. Tai ir seneliai, močiutės, 

proseneliai. Be jų nežinotume, kas mes, iš kur mes, kokie mes. Man labai svarbi giminės istorija, 

šeimos narių biografijos. Dar vaikystėje mėgau klausytis įdomių, kartais net istorinių senelio 

pasakojimų. Gaila, prisimenu nedaug dalykų, gaila, kad dabar negaliu paklausti visų giminaičių 

trūkstamos informacijos – ją nusinešė laikas. Tačiau yra dalykų, kurių tikrai nepamiršiu. Žinau, kad 

mūsų giminė šaknis įleidusi Lietuvoje, Rusijoje, Latvijoje, Baltarusijoje, daug giminaičių gyvena net 

Jungtinėse Amerikos Valstijose, tačiau visi jie yra rusų tautybės, į žmonas ar į vyrus renkasi tos pačios 

tautybės asmenis, stengiasi laikytis tautos papročių bei tradicijų, saugoti kalbą, iš kartos į kartą 

perduoti tai, kas brangiausia. Savo mamos archyve radau kelis senelio laiškus močiutei ir tėčio laiškus 

mamai. Juose tiek daug meilės ir šilumos! Pasirodo, tėtis mamą vadino balandėle, o senelis močiutę 

– lakštingalėle. Įdomu, kaip vadins mane būsimas vyras? Gal irgi kokio paukštelio vardu – gulbele? 

Na bet to dar reikės palaukti, tai paaiškės ateityje...    

Tikrą šeimą sieja ne tik kraujo ryšiai, bet ir giminiški jausmai, bendri dalykai. Tad labai jau 

norisi praskleisti uždangą ir žvilgtelėti į save per savo giminės istorijos prizmę. Beveik kiekvieną 

vasarą mūsų giminė susirenka į bendrą susitikimą vis skirtingose vietose, kurios susijusios su mūsų 

giminės istorija. Tuomet mes bendraujame, sužinome vis naujų dalykų apie savo šeimos praeitį. Nors 

labai dažnai kalbame per socialinius tinklus, susitikę visada randame naujų temų. Smagu matyti, kad 



beveik visoms giminės moterims kojos dygsta iš pažastų, kad mūsų giminė yra aukštaūgių žmonių 

galerija, kad dažnas mūsų yra sportiškas, domisi ar yra domėjęsis įvairiomis sporto šakomis. 

Kalbama, kad mūsų vyrai yra tvirti kaip ąžuolai ir renkasi tikrai vyriškas „uniformuotas“ profesijas: 

dažnas yra ar buvo jūrininkas, gaisrininkas, gelbėtojas, karininkas, muitininkas. Įdomu tai, kad ir 

moterys, lieknos kaip liepaitės, neatsilieka: dažnai renkasi švietėjiškas specialybes: mokytojos, 

bibliotekininkės, darželio auklėtojos, auklės. Vargu, ar aš rinksiuosi švietėjišką profesiją, bet kas žino, 

juk esu tik vienuoliktokė. Galbūt atėjus laikui žvilgtelėsiu į savo giminaičius, į savo šaknis ir kraujas 

pašnabždės visai man netikėtą, o gal tikėtą (?) sprendimą ir aš tapsiu mokytoja. Likimo ironija? O gal 

taip turi būti? Bet juk ne veltui sakoma – obelys nuo obels netoli terieda. Net pačiai įdomu, kur 

„nuriedėsiu“. Ot bus juoko, kai po daugelio metų pasakosiu savo anūkams, kaip norėjau išvengti 

tapsmo būti mokytoja, kaip planavau tapti ekonomiste, o tapau... (kas galėjo pagalvoti?) mokytoja. 

Nė kiek dėl to nenustebčiau. O gal, atvirkščiai, pakeisiu savo giminės kryptį ir mano „šakos“ 

obuoliukai riedės į ekonomikos pusę. Būtinai išlaikysiu savo rašinį giminės istorijai, juk galiu tapti 

novatore. Bet ne tai svarbiausia.  

Svarbiausia yra pažinti save, išsiaiškinti kai kuriuos dalykus, perduoti visa tai palikuoniams. Ir čia 

nekalbu apie istorinę vertę pažįstant pasaulį – kalbu apie vertybes, kalbu apie šeimą.  

Močiutė pasakojo, kad tradicija mūsų šeimoje, net giminėje galima laikyti meilę gamtai, ypač 

jūrai. Galbūt todėl, kad gyvename netoli jūros? Galima būtų taip teigti, nes daugelis mano giminaičių 

gyvena prie jūros, nors nebūtinai prie Baltijos. Mes mėgstame laiką leisti pajūryje, stebėti jos 

besikeičiantį pavidalą – tai ji rami kaip kokia bala kieme, tai nerimastinga, įdūkusi. Primena žmogaus 

gyvenimą, jo potvynius ir atoslūgius. Mėgstame ieškoti šėlstančios jūros išmetamo gintaro – 

sudaužytos Jūratės pilies liekanų, kai dievas Perkūnas ją nubaudė už meilę paprastam žvejui 

Kastyčiui. Gintaras turi ilgaamžę istoriją, daug ką mena. Gal todėl mūsų giminės moterys mėgsta 

dabintis gintariniais papuošalais? Močiutė pasakojo, kad beveik visų giminės moterų papuošalų 

skrynutėse būtinai yra gintaro dirbinių. Internete radau įdomios informacijos, kad iškastas grynas 

gintaras gali išsilaikyti iki 300 metų, vėliau suyra ir nebeturi jokios vertės. Taip ir žmogus – netekęs 

šeimos nebetenka prasmės, tik laiko mes neturime tiek, kiek gintaras.  

Neturėti šeimos, nepažinti savo šaknų – tikra tragedija. Ne veltui Šatrijos Raganos novelė 

pavadinta tragedija, „Irkos tragedija“. Mergaitė turėjo šeimą ir buvo laiminga, bet tėvai išsiskyrė, 

kiekvienas užsiėmęs savo asmeniniu gyvenimu: mama su ponu Gurskiu, o tėtis – su ponia X. Kas 

lieka mažajai Irkai – tik šuniukas Džimas, saulė, mėnulis ir žvaigždės. Irkos gyvenimas skilo į dvi 

dalis – baltą, kai šeima buvo kartu, ir juodą, kai šeima iširo. Dar blogiau – tėvai neskiria vaikui 

pakankamai dėmesio – mergaitė jaučiasi atstumta, nereikalinga: „Ji žengė kelis žingsnius pas atamaną 

ir ten susirietusi verkė ir verkė, kratoma kukčiojimų...“ Vaikas nori mylėti ir būti mylimas. Vaikui 

reikia atramos, pagrindo. Kai jis skyla, griūva visas gyvenimas. Ne paslaptis, kad šiandien tokių irkų 

vis daugėja. Šiuolaikinis pasaulis – be ribų, žmonės migruoja, ieško geresnio gyvenimo. Pasekmė – 

daugelis šeimų skiriasi. Vaikai lieka be apsaugos, per anksti suauga, nepatiria pilnatvės. Galiu tik 

džiaugtis, kad esu tvirtos šeimos, giminės dalis. Belieka tikėtis, kad laikui bėgant šeima kaip vertybė 

vėl bus ant pjedestalo. Ir tuo turėtume rūpintis visi. Juk be šeimos neturime ateities. Ašaros temdo 

akis skaitant Hektoro Maloto romano „Be šeimos“ veikėjo – mažojo Remio – mintis, kai jis svajoja 

apie mylinčią šeimą: „Kiek kartų, žvelgdamas į išblyškusį, paliegusį Arturą, prikaustytą prie lentos, 

aš – sveikas ir stiprus – jam pavydėjau... Pavydėjau ne visko pertekusio gyvenimo, ne knygų ir žaislų, 

– ne, aš pavydėjau jam motinos, kuri taip švelniai jį myli“. Nuo kiekvieno iš mūsų priklauso ateitis – 

turėtume ugdytis atsakingą požiūrį į šeimą. O kas galėtų padėti tai daryti? Klausimas, nereikalaujantis 

detalesnio atsakymo...  



Artimi žmonės – tai neįkainojama dovana, kurią mes turime gerbti ir saugoti. Šeima – tai saugi 

vieta dideliame, tačiau ne visada draugiškame pasaulyje. Pasak literatūrologės Jurgitos Lūžaitės-

Kajėnienės, „Šeima – tai vieta, kur „mano“ virsta „tavo“, o viskas „tavo“ – „mano“... Medis auga 

aukštyn, į saulę. Jei nebūtų šio šviesos šaltinio, į ką jis stiebtųsi? Taip ir gyvenimui šeimoje reikalingi 

pavyzdžiai, iš kurių būtų galima mokytis, semtis patirties“. Mes galime susikurti idealiausią profilį 

socialiniame tinkle, bet ar to užteks, kad būtų tiesa? Tiesą liudija šeimos, giminės istorija. Todėl 

kiekvienas mūsų turi būtinai įdėti savo įnašą į darnią savo šeimos, giminės ateitį  


