
Sena nuotrauka 

Prieš mane padėta sena 

nuotrauka. Joje mano mama, Kristina, tarp  

dvidešimties  mergaičių.  

Nuotrauka daryta Kryme, 

Ukrainos respublikoje maždaug  1982 

metais, rugsėjo mėnesį. Mama tuo metu 

buvo aštuntos klasės mokinė ir ilsėjosi 

pionierių stovykloje „Arteke“ . Dar dabar, 

kai žiūrime kartu su mama nuotraukas iš 

„Arteko“ , jos akys nušvinta, matau 

šypseną jos veide. Ji labai džiaugiasi savo 

prisiminimais ir vis pasakoja apie savo sutiktus draugus.  

Pionierių stovykla „Artekas“ buvo garsi daugelyje pasaulio šalių, kai Lietuva  

priklausė Tarybų Sąjungos sudėčiai. Tai skaudi mūsų šalies istorija. Nors mamos pasakojimas apie 

stovyklą, nuteikia mane kitaip. Vadinasi  ir tuomet buvo gerų dalykų.  Į „Arteką“ atvažiuodavo 

vaikai iš visų pasaulio šalių – tuo metu iš visos Tarybų Sąjungos, Vokietijos, Bulgarijos, 

Vietnamo... Norint pakliūti į šią stovyklą reikėjo labai gerai mokytis, būti aktyviu mokiniu. 

„Artekas“ yra Ukrainoje. Ten  dabar vyksta pilietinis karas tarp vietinės valdžios, kuri siekia 

bendradarbiavimo su Rusija ir paprastų  žmonių,  norinčių  priklausyti Europos Sąjungai ir tapti 

laisvais piliečiais.  

Nuotraukoje mama yra tarp mergaičių. Ji stovi tarp  dviejų lietuvaičių – Jūratės iš 

Druskininkų ir Živilės iš Kauno. Kitos mergaitės  buvo atvykusios iš Rusijos, Kazachstano, 

Baltarusijos, Kabardino Balkarijos, Abchazijos.   Ji sakė, kad jos būryje buvo  dešimt  vaikinų, trys 

vaikinai iš Lietuvos , o kiti iš Armėnijos ir  Rusijos. Visi vaikai buvo labai draugiški. Tai be galo 

juos suartino. Keletą metų  mama susirašinėjo su draugais iš „Arteko“. Laiškanešė, kuri nešdavo 

mamai laiškus, vis džiaugdavosi, kad mama turi tiek draugų. Nuotraukos kitoje pusėje yra užrašas, 

kad  2000 metais  jie planavo susitikimą prie fontano... Deja, mama nebepamena prie kokio fontano 

– ar prie fontano „Arteke“, ar Sankt-Peterburgo mieste, tuometiniame Leningrade. Mama pamena, 

kad labai daug vaikų buvo iš  šio miesto, todėl  jie tarėsi, kad susitikti Peterburge butų visiems 

paprasčiau. Deja į susitikimą mama nevažiavo, nes ji turėjo mane mažą.  

Su „Arteko“ draugais mama ryšių nebepalaiko. Dažnai mato ji savo kolegą, Darių, 

kuris kartu važiavo į Arteką, bet jie nesikalba apie praėjusius smagius laikus.  



Nuotraukoje visi vaikai apsirengę vienodais rūbais. Tik viena mama išsiskiria savo 

šviesiu megztuku. Kodėl ji jį apsivilko, nebepamena. Gal buvo išsiskalbusi uniformos megztinį. 

Atvykę į stovyklą, visi vaikai gaudavo uniformą – sijoną, kelnes, baltus marškinius, megztinį, baltas 

kojines iki kelių. Būtent su duotais rūbais reikėjo vaikščioti po stovyklą. Visi atsivežtiniai rūbai 

buvo saugiai padėti į spintas. Reikėdavo visada ryšėti raudoną kaklaraištį. Tai buvo pionierių 

organizacijos išskirtinis bruožas. Kai juos veždavo į ekskursijas, tekdavo visiems pasipuošti – 

mergaitės vilkėdavo sijonukus, o berniukai turėdavo išsilyginti šventines kelnes. Mama sako, kad 

nelabai patikdavo jiems visiems taip ruoštis, bet buvo smagu tai daryti visiems kartu. Visi smagiai 

prisipokštaudavo.  

Mama stovykloje buvo rugsėjo mėnesio pabaigoje, spalio pradžioje. Prasidėjus spaliui 

visi vaikai turėjo eiti į mokyklą. Mokėsi pamokas rusų kalba. Buvo sunku ir nepatogu. Valandas,  

praleistas mokykloje, ji vadina laiko gaišimu, nes grižus namo teko viska mokytis iš naujo.  

Nuotraukos fone matosi šiltų kraštų augmenija. Nors nuotrauka nespalvota, galima 

suprasti, kad gamta ten labai turtinga žaluma. Matosi daug palmių, lapuočių medžių. Kadangi vaikai 

apsirengę ne su šiltais rūbais, galima suprasti, kad tuo metu buvo šilta.  

Visos mergaitės šypsosi, yra atsipalaidavusios, pūstais skruostais. Ypač papūsti 

skruostai yra mano mamos. Mama sakė, kad labai skaniai duodavo valgyti ir maisto buvo tiek, kiek 

nori.  

Ši stovykla įrodo, kad ir okupacijos laikais buvo gerų ir malonių dalykų. 
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