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Kai žiūrime į augantį medį, mes matome jo kamieną, šakas, lapus. Šaknų nematome. Tačiau puikiai 

žinome, kad jos yra, kitaip medis nudžiūtų. Lygiai taip pat su žmogumi. Kad gyventų, tobulėtų, kurtų 

žmogus turi į kažką remtis. Žmogui, kaip medžiui, stiprybę suteikia jo šaknys: kuo daugiau jis žino apie 

savo praeitį, tuo labiau jis pasitiki savimi ir geriau valdo savo gyvenimą. Vienos šeimos istorija gali nieko 

nereikšti pasaulio atžvilgiu, bet susibūrę kartu sudaro galingą jėgą, gimsta nauja karta, siekianti pakeisti 

ateitį. Visi žinome, jog be praeities – nesukursi dabarties, o be jos – herojiška ateitis tiesiog neįmanoma. 

Taigi mūsų šaknys – didžiausias turtas, kuris turi būti branginamas ir saugomas mūsų. Štai ir atskleista 

svarbiausia priežastis atverti savo giminės skrynią, kupiną brangenybių – mano giminaičių ypatingų 

charakterio bruožų, kurie man suteikia sparnus, stiprybės ir įkvėpimo kurti savo gyvenimo istoriją.                   

Šatrijos Raganos kūrinyje ,,Sename dvare“ mamatė aiškina vaikams, jog ,,žmogaus vertė pereina 

ne nuo jo kilmės, bet nuo jo doros“. Aš visiškai sutinku su tuo, kas parašyta mano mėgstamiausios knygos 

puslapiuose, bet kalbėdama apie savo giminę, galiu teigti, kad mūsų šeimos dvasinės vertybės, o viena iš 

jų – dora, teka kiekviename mano šeimos atstovo kraujyje. Ir tai ne vienintelis dvasinis turtas, kuriuo mes 

galime didžiuotis. Dvasinės vertybės – tai stipriausios vidinės nuostatos, darančios didelę įtaką mūsų 

kasdieniams sprendimams.   

Taip susiklostė gyvenimas, kad mane nuo artimiausių giminaičių skiria tūkstančiai kilometrų, kurie 

atima galimybę prisiglausti prie močiutės peties šaltą žiemos vakarą, gauti patarimą iš vyresniojo 

pusbrolio, stengiantis kurti savo gyvenimą be klaidų, ar tiesiog pavakarieniauti šeimos būry, pasidalinti 

džiaugsmais ir rūpesčiais.  

Baltarusijos miestelis Vitebskas – tai palanki ,,dirva”, kurioje glūdi mano šaknys. Kadaise mano 

seneliai iš didelės meilės sukūrė šeimą ir pasirinko šią vietą, norėdami būtent čia pasodinti pirmąjį medį, 

užauginti sūnų ir pastatyti namą. Ir visos jų svajonės netrukus išsipildė. Be šios pirmosios pasodintos 

obels aš nesuprasčiau, kad esu tik mažytė gamtos dalelė, kurios tikslas harmoningai egzistuoti ir saugoti 

savo šaknis. Pirmasis jų sūnus, mano gerasis dėdė, buvo tikras vyriškumo pavyzdys savo broliui – mano 

tėčiui, kuris man yra tarsi asmeninis sargas. O namas, mano senelio pastatytas nuo pirmos iki paskutinės 

plytos - jaukiausia vieta visame pasaulyje, kur visada norisi sugrįžti nors akimirkai ir pasijusti vėl ta maža 

mergaite, kuri tikėjo, jog niekados neužaugs, nes nenorėjo kaip suaugusieji vietoj stebuklų ir svajonių 

aplinkui matyti vien skaičius. Po kelių mėnesių vyriausybės įsakymu šį namą nugriaus ir ši žemė duos 

galimybę atsirasti šimtams butų, kuriuose apsigyvens naujos šeimos, puoselės savas tradicijas ir vertybes, 

tačiau kartu su juo amžinai išnyks mano sparnuota vaikystė. Ir aš savo svajonių pasaulį jau kursiu 

derlingoje Lietuvos žemėje, kurioje žydės mano pasodintos rugiagėlės - Vitebsko simbolis, kuris visada 

primins mano gimtąjį kraštą.  



Bet kiekvienoje gyvenimo situacijoje mes turime matyti gerąją pusę, taip ir atstumas man išugdė 

svarbiausią šeimoje vertinamą vertybę – meilę. Nemanykite, kad kalbu apie banalų meilės supratimą, 

kalbu apie tą stiprų jausmą, kuris išryškėja mūsų šeimos kūryboje. Mano giminė – didžiausia mano 

įkvėpėja. Kiekviename nutapytame paveiksle, švelnių dažų tonuose, galima įžvelgti artimųjų šilumą, 

jautrumą – potėpiuose ir dėkingumą kompozicijoje. Šį talentą aš paveldėjau iš mamytės, o ji šią dovaną 

gavo iš savo tėvelio.  

Mano senelis paliko šią žemę, bet nepaliko mūsų šeimos, saugodamas ją kaip atsakingiausias 

archangelas. Mano senelis – mūsų šeimos ,,briliantas“. Būdamas visapusiška asmenybė, kaip apdirbtas 

deimantas, jis turėjo ne mažiau kaip 57 briaunas – talentus. Ir man jis yra nepakeičiamas dievaitis, kuris 

padėjo tvirtą pagrindą mano asmenybės formavimesi, dalindamasis savo išmintimi ir turėdamas pačią 

kilniausią širdį. Mano ,,didvyris“  priversdavo sraigtasparnį skristi kaip lengvutį drugelį tarp pūkuotų 

debesų, o parėjęs į jaukią šeimos trobelę, jis tapdavo mano asmeniniu spalvinimo knygučių kūrėju. Šią 

vasarą tarp dulkėmis nuklotų archyvų aš radau šimtus jo nupieštų šedevrų, prie kurių aš kadaise prisidėjau 

ir savo nepatirta ranka juos sugadinau. Tačiau šitie brangiausi prisiminimai šiltučiais upokšniais prabėgo 

mano venomis, pažadino galingą motyvaciją būsimo gyvenimo kūrimui ir priminė tikrą sektiną pavyzdį. 

Senelio kūrybingumas paveikė ir mano močiutę, paskatino ją pradėti rašyti mūsų giminės istoriją. Meilė 

menui gyvena ir kiekviename dėdės išraižytame medžio dirbinyje, kurį jis taip kruopščiai paverčia meno 

kūriniu. Taigi mūsų šeimoje menas – viena iš galimybių parodyti galią, užaugintą nuo vaikystės dienų, 

meilę artimiesiems.   

Dar vienas mūsų giminės lobis – sąžinės jausmas. Sąžinė yra svarbiausia žmogaus teisėja, anot 

Jono Biliūno, minima jo kūrinyje ,,Vagis“. Mano širdyje nuo pat gimimo  gyvena tas ,,kirminas“, kuris 

ją graužia ir neduoda ramybės dėl menkiausio nusižengimo. O juk pats baisiausias nusikaltimas – melas 

artimiesiems. Egzistuoja klaidinga nuomonė, kad melas gali būti pateisinamas, jeigu jis yra dėl žmogaus 

naudos. Ir jeigu nuo pat vaikystės vaikus moko nemeluoti, tai mūsų šeimoje tai savaime suprantamas 

dalykas, nes kiekvienas menkiausias melas sukelia nepasitikėjimą. Mano giminė – tai visų pirma draugų 

būrys, kuriame melas neranda sau vietos tarp pagarbos, pasitikėjimo, visapusiško palaikymo, tiesos, 

paramos ir šviesių minčių. Visos šios moralinės nuostatos, skiepijamos mūsų šeimoje iš lūpų į lūpas 

pereina iš kartos į kartą, leidžia išvengti klaidų ir išsaugoti viską, kas pripažinta vertingiausiu giminės 

lobiu.  Giminė ir jos puoselėjamos vertybės – tai pagrindas, kuriuo remdamasi aš  kuriu savo gyvenimą. 

Tai yra mano gyvenimo credo ir atspindi jo siekį tapti ryškiausiu savo giminės atstovu, kuris pajėgs 

puoselėti ilgaamžes vertybes, sugebės tėvų  ir senelių kruopščiai saugojamą turtą – praeitį perduoti savo 

vaikams ir vaikaičiams. Žinau, kad tam reikės didelių pastangų, tačiau esu giliai įsitikinusi, kad tik 

tamprūs ryšiai su savo šeimos nariais, giminės šaknų žinojimas, jų puoselėjamos vertybės mus padaro 

stiprius, dvasingus ir galingus, galiausiai suteikia pilnatvės jausmą, norą keistis ir tobulėti. O kai mano 

vaikai paklaus: iš kur aš atsiradau? Kas mano šaknys? Į ką man atsiremti, kad galėčiau augti ir tobulėti?  

– tikrai žinosiu, ką atsakyti.   

  

  


