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Kruoku:
– Kuokë këpða jûs, vîrâ,
Unt sveita paleistë?
Sukrota:
– Vajezau! – èe juk Suofëika, –
Tëltoka tik tekðt! – par ton bruda.
Nebûèeu að kâp karalieni! –
Butelkas soklioks tiktâ taðie,
Sakau:
– Ai, kibienë duo fienë!
Aplaistuom tan vîrëðka gracëja.

Medviegalë apîlinkës.
Þelvîtës Danguolës portëgrapëjë

JAUNIMO POZICIJA

BLAIVYBË –
MANO GYVENIMO

Kaþin kaip XIX a. lietuviai bûtø atsakæ á klausimà
„Koks tavo stilius?” Tikriausiai nebûtø atsakæ, nes tas
þodis nebuvo populiarus ir aktualus. Þvelgdami á anø
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Þemaièiø vyskupo Motiejaus Valanèiaus paminklas Nasrënuose
(Kretingos r.). Skulptorius Kæstutis Balèiûnas. Liudos
Grikpëdienës nuotrauka

laikø gyventojus mûsø, XXI a. þmoniø akimis, sakome,
kad jie turëjo savità stiliø – aprangos, kalbos, gyvenimo
bûdo. Nuo ðiø dienø stiliaus jis labai skiriasi, daþnai (kai
kam) atrodo skurdokas. Ðiandien net mokyklinukas
mëgintø ávardinti (ne)gero stiliaus privalumus. Tik ar
ðios þinios paþangios visuomenës garantas?
Akivaizdu, kad daugeliui mûsø dienø þmoniø yra labai
svarbu atrodyti „kietu”, pasitikinèiu savimi. Daugelis siekia
pranokti ne save patá, bet kitus. Kad tai pasiektø, daþnai
ðiandien þmonës pasirenka paprasèiausias priemones,
lengvus bûdus – cigaretes, alkoholá. Net tarp jaunimo
girtavimas yra labai populiarus. Tai, ko gero, taip pat
jau tampa stiliumi. Daugelis jaunuoliø taip samprotauja:
„Geri, vadinasi, esi „kietas” bei pripaþintas kitø.”

SAMOGITIA

STILIUS

L A U R A KAMINSKAITË,
Kretingos gimnazijos
2Gc klasës mokinë
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Na o Þemaièiø vyskupo, ðvietëjo Motiejaus
Valanèiaus tikslas buvo, kad kiekvienas þmogus iðtartø:
„Blaivybë – tai mano stilius.”
Na o ðiandien pas mus girtavimas tampa
kasdienybe, kurià sustabdyti vis sunkiau. Graudu dël
to, liûdna, kad net kultûringi ir màstantys þmonës
daþnai vis reèiau susimàsto apie savo ir visos Lietuvos
ateitá. Maþiausiai apie tai galvoja jaunimas. Pradëjus
apie tai kalbà, jis á tai tiesiog numoja ranka ir kuo
toliau, tuo daugiau vartoja alkoholá.
Kodël taip yra?
Manau, kad svarbiausia prieþastis – jaunimo noras
pritapti prie kitø. Liaudies iðmintis sako: „Pasakyk, kas
tavo draugai, ir að pasakysiu, kas tu.” Jaunam þmogui
daþnai yra svarbu pritapti prie vienos ar kitos
bendraamþiø grupës. Daþnai tø grupës nariø nuomonë,
pozicija, tampa svarbesnë ir auganèiam þmogui daro
didesnæ átakà negu jø tëvø ar kitø suaugusiøjø þmoniø
geri patarimai. Daþniausiai kitø átakai pasiduoda
silpnavaliai, kurie nesugeba tinkamai iðreikðti save, savo
sugebëjimus, elgtis savaip. Jiems atrodo, kad geriausia
ðiame pasaulyje – mëgdþioti kitus ir negalvoti apie tai,
kaip pats vienu ar kitu atveju galëtum ir turëtum elgtis.
Tokius jaunus þmones daþnai kamuoja baimë. Jie nuolat
bijo, kad bet kurià minutæ gali bûti atstumti tø, prie
kuriø nori pritapti. Pavyzdþiui, ir mano klasëje mokosi
berniukas, kuris tik piktnaudþiaudamas alkoholiu jauèiasi
„kietas”, randa savæs vertø draugø. Draugø, kurie já tik
dar labiau smukdo. Jam atrodo, kad bûdamas su jais jis
tampa stipresnis uþ savo bendraamþius, gali nurodinëti
kitiems, kaip elgtis ir netgi grasinti jiems. Taèiau ar
toks ávaizdis ið tiesø gali suteikti „kietumo” ir
pilnavertiðkumo jausmà? Manau, kad ne. Nes þmonës,
bijantys savæs ir gebantys mëgdþioti tik kitus, visada yra
didþiausi bailiai.
Nemaþai jaunimo pasineria á alkoholizmà, trokðta
aplinkiniø pripaþinimo dirbtinio „kietumo“ sàskaita
todël, kad jiems trûksta tëvø dëmesio. Neretai manoma,
kad alkoholá ima vartoti jaunuoliai, kurie gyvena
nepasiturinèiose ðeimose. Taèiau kur kas daþniau
pasitaiko, kai turtingø ðeimø vaikai, kurie turi viskà, ko
tik uþsigeidþia, pradeda girtauti.
Kodël taip atsitinka? Manau, kad dël to, jog tø
jaunuoliø tëvai nuolat dirba ir mano, kad jø vaikams

geriau, jei mama já stipriai apkabintø, paglostytø
skaudamà vietà, papurusià galvelæ? Manau, kad taip.
Maþai laiko praleisdami su savo vaikais tëvai, kokià
didelæ reikðmæ tarpusavio santykiuose turi artimø
þmoniø dvasinis bendravimas, artumas. Kai tëvai apie
tai uþmirðta, vaikai, dar bûdami maþi, tampa vieniði,
nesuprasti, jiems sunku iðsakyti tai, kà jauèia.
Ne viskas ðiame pasaulyje yra blogai. Ðiandien nemaþai
yra ir tokiø þmoniø, kurie galëtø iðtarti, jog blaivybë yra
jø stilius. Manau, kad tai daþniausiai þmonës, kurie per
daug neafiðuoja savo gyvenimà ir niekam nesigiria savo
privalumais. Daþniausiai giriasi tie, kurie nieko neiðmano.
Man gyvenime didelis pavyzdys yra muzikantas
Andrius Mamontovas. Tai labai ðviesus þmogus, kuris turi
savus ásitikinimus bei nusistatymus. Ðis jaunas þmogus
dràsiai kalba apie jaunimo ir kitiems þmonëms aktualias
problemas ir jø sprendimo galimybes.
– Neturëjau saiko, – paklausus, kokios prieþastys
paskatino já atsisakyti svaigalø, atvirai yra sakæs
dainininkas viename ið savo interviu.
Ar kiekvienas ðiandien, nes þinodamas, suprasdamas,
kad elgiasi blogai, gali ástengti nebenuodyti savæs?
A. Mamontovas tai padarë ir jo darbai nuolat
spinduliuoja nuoðirdumu, originalumu ir iðskirtinumu.
Ðio dainininko atliekamos dainos yra labai ádomios, nes
parodo savità poþiûrá á gyvenimà. Manau, kad ðio
þmogaus stilius – blaivybë. Smagu, kad ðis
charizmatiðkas dainininkas yra jaunimo mylimas. Tai
rodo, kad jauno þmogaus sugebëjimas, dràsa sakyti tai,
kà jis ið tiesø mano, ginti savo tiesà, poþiûrá á gyvenimà
uþkreèia ne vienà ðiø dienø jaunuolá.
Tarp mano draugø taip pat yra nemaþai tokiø, kuriø
stilius yra blaivybë. Þinoma, jie neretai iðgirsta paðaipø
ar uþgauliø þodþiø ið kai kuriø savo bendraamþiø, bûk
tai esà kvaiðtelëjæ, nes neiðgërinëja taip, kaip kiti. Manau,
kad savo nuomonës ir ásitikinimø laikymasis nëra kvailas
elgesys. Tvirtø moraliniø ásitikinimø jauni þmonës
nekreipia dëmesio á paðaipas. Jie gali laisvai iðtarti, jog
blaivybë – mûsø stilius.
Ar galëtume ðiandien surasti þmoniø, kurie rûpinasi
ir stengiasi plëtoti vyskupo M. Valanèiaus puoselëtas
idëjas ir darbus? Þinoma, XIX a. vyskupo M. Valanèiaus
sakomi þodþiai buvo paveikûs. Tokio savo veiklos
efektyvumo ðiandien sunkiai pasiektume. Dabar labai
reikia, kad á bet kurias, net ir paèias geriausias, þmonës
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atidþiai ásiklausytø ir jomis patikëtø, priimtø kaip savas.
Nemaþai yra tokiø þmoniø bei organizacijø, kurios
stengiasi nepamirðti ir plëtoti vyskupo idëjas. Pavyzdþiui,
Mosëdþio (Skuodo rajonas) valanèiukai. Ði organizacija
gyvuoja nuo 1995 metø. Ji vienija net apie 100 nariø.
Organizacijos tikslas – ugdyti jaunimo tautiðkà savigarbà,
pilietiná sàmoningumà ir puoselëti krikðèioniðkà moralæ,
propaguoti vyskupo M. Valanèiaus katalikiðkas,
ðvietëjiðkas ir blaivystës idëjas bei ugdyti sveiko gyvenimo
bûdo nuostatas ir formuoti kritiná poþiûrá á þalingus
áproèius. Mosëdþio valanèiukai 2006 m. ágyvendino
projektà „Atrask save vis ið naujo”, suorganizavo stovyklà
„Valanèiukai, burkimës”. Blaivystës idëjas propaguoja
ir skautø organizacija. Jaunatviðku polëkiu ir gyvenimo
dþiaugsmu spindi mano, Salantø gimnazijos, skautukø
akys. Jø dainuojamos dainos nepalieka abejingø
klausytojø. Paklausti apie savo gyvenimo stiliø jie nepuls
þerti populiariø, trafaretiniø fraziø. Jie turi savo stiliø ir
nebijo jo pademonstruoti kitiems. Tokios Lietuvoje
veikianèios jaunimo organizacijos bendrauja ir tai jas
daro dar stipresnes ir átakingesnes. Jø puoselëjamomis ir
populiarinamomis idëjomis uþsikreèia ir kartu su jais
gyvenantys, besimokantys draugai.
Vyskupo M.Valanèiaus idëjos ðiandien nëra
pamirðtos. Apie jas vis primena ir jau minëtos bei kitos
Lietuvoje veikianèios jaunimo, suaugusiøjø
organizacijos. Apie jas kalbama mokykloje, retkarèiais
– ir þiniasklaidos priemonëse. Liûdna tik, kad spaudoje,
radijuje paskutiniais metais ásivyravo tradicija pirmiausia
kalbëti, praneðinëti, raðyti apie tuos, kas tas blaivybës
idëjas þlugdo. Ar jie verti laikraðèiø pirmøjø puslapiø?
Manau, kad kur kas didesná teigiamà poveiká spauda
darytø, jei daþniau pasakotø apie ðviesius, graþius darbus
dirbanèius þmones.
Manau, kad bûtø geriau, jei kiekvienas,
nepriklausomai nuo jo uþimamos vietos visuomenëje
ar amþiaus, dalá savo gyvenimo skirtø, kad pasaulis,
kuriame gyvename, spinduliuotø energija ir gyvybe?
Blaivas þmogus – màstanti, perspektyvi ir patikima
asmenybë. „Blaivybë –mano stilius!“ Manau, kad ðie
þodþiai turëtø bûti kiekvienu ið mûsø gyvenimo credo.
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