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Įžangoje turite nurodyti rašinio kryptį (apie ką bus kalbama), supažin-
dinti su tema.

Taip pat reikėtų paaiškinti reikšminius žodžius (šiuo atveju, kaip supran-
tate žodį laimė).

Įžangos nepradėkite, kol neapibrėžėte pagrindinės rašinio minties. Nu-
spręskite, kokius argumentus – „už“ ar „prieš“ (sunku ar lengva) – tai-
kysite, kaip pradėsite įžangą – abstrakčiu savo suformuluotu teiginiu ar 
remdamiesi autoritetų mintimis, citatomis.

Įžangos rašymo žingsniai
 Abstraktus teiginys arba citata.
 Perėjimas prie temos (laimės sąvoka).
 Rašinio krypties nurodymas.
 Pagrindinės minties perteikimas.
 Siejamasis sakinys, kuris padės pereiti prie dėstymo. Dažniausiai 

šis sakinys formuluojamas kaip klausimas, tačiau galima pateikti ir 
konstatuojamąjį teiginį arba pavartoti nuolaidos aplinkybės šalutinį 
sakinį (sujungti dvi viena kitai prieštaraujančias tezes).

Įžangų pavyzdžiai
1. Tradicinė įžanga
Kiekvienas žmogus gyvenime ieško laimės, dažnai net pats nežinoda-

mas, kas ji yra. Laimės sąvoką galėtume apibūdinti kaip būseną, pasireiš-
kiančią pasitenkinimu, ramybe, dvasine pusiausvyra. Pasitikintis savimi 
žmogus, turintis tikslą ir mokantis įvertinti savo sėkmes bei nesėkmes, 
dažnai jaučiasi laimingas. Tačiau kartais žmogui laimė yra sunkiai pasie-
kiama gyvenimo pilnatvė, nes pats individas nenori teigiamų pokyčių, būti 
laimingam jam trukdo aplinka, jo paties negatyvus požiūris į pasaulį. Kyla 
klausimas: kokia gi yra laimės kaina?

2. Įžanga, paremta citatomis, įvairiais šaltiniais
Eimė E. Din teigia, kad „laimę pajuntame ir tada, kai pasiekiame tiks-

lą, dėl kurio ilgai ir sunkiai dirbome. Laimė – tai asmeninė pergalė“. Vi-
siškai sutinku su šiuo teiginiu, nes didesnę gyvenimo dalį žmogus tenkina 
dvasinius – pažinimo, bendravimo, estetinius – ir fiziologinius poreikius, 
t. y. siekia savo asmeninių pergalių. Be abejo, siekiant pajusti dvasinę pil-
natvę (laimę), žmogui tenka įveikti save: keisti charakterio savybes, atsi-

kratyti negatyvaus požiūrio į aplinką. Tik pozityviai mąstantis, tikintis 
idealais ir turintis svajonių žmogus gali ryžtis laimės išbandymams. Kaip 
teigė Seneka, „Tikiuosi gero, bet pasirengęs sutikti ir nelaimę.“

Na, o dabar pats laikas prisiminti sąvoką polemika.

Polemika – argumentais pagrįstas pritarimas arba prieštaravimas ci-
tatos autoriui.

Užduotis. Raskite polemikos pavyzdį antroje įžangoje. Pakreipkite 
polemiką priešinga linkme – nesutikite su autoriaus teiginiu, savo 
nuomonę pagrįskite.

Vienas iš PUPP rašymo užduoties reikalavimų – rašant rašinį remtis 
įvestimi. Kaip ja remtis?
Nepažeisti kuriamos pastraipos nuoseklumo taikant įvestį mums padės 
siejamieji žodžiai, dažniausiai įterpiniai.

Įterpiniai – tai žodžiai ir sakiniai, kuriais reiškiamas autoriaus po-
žiūris į sakomą dalyką ir pateikiama su sakinio turiniu susijusių pa-
pildomų pastabų.
Įvesčiai dažniausiai vartojami įterpiniai, reiškiantys minčių šaltinį.

Siejamieji žodžiai
 Pasak X, ...
 Anot X, ...
 X teigimu, ...
 Kaip teigia X, ...
 Autoriaus nuomone, ...
 Pritariu autoriui, kad...
 Nenorėčiau sutikti su šia autoriaus X mintimi...
 X teigia, kad...
 Statistikos duomenimis, ...

Įžangos kūrimas

Įžangos
rašymo žingsniai

Pagalba

Siejamieji žodžiai

Prisiminkite

Polemika

Užduotis

Pastraipos rašymas

Prisiminkite

Įterpinys
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Galite remtis citatomis, žymių žmonių mintimis jas perfrazuodami.

Perfrazavimas – tai autoriaus minčių išreiškimas savais žodžiais.
Pavyzdžiui:

Todėl mokėkime gyventi nors dūžtančiose formose. Mes patys esa-
me šviesa, mes patys esame saulė, todėl neaimanuokime, jei aplinkui 
tamsu, mes nemokame sau kelio nušviest. (Vytautas Mačernis. Iš laiš-
ko Bronei Vildžiūnaitei. Šarnelė, 1942.VII.12)
Vytautas Mačernis ragina nepasiduoti pesimistinei nuotaikai. Anot 
poeto, reikia išmokti gyventi net ir „dūžtančiose formose“, nes tik 
pozityviai mąstantis žmogus gali įveikti sunkumus.

Įvestimi remiamasi rašant antrą samprotavimo rašinio dalį – dėstymą.

Dėstymas – svarbiausia rašinio dalis, sudaryta iš pastraipų. Kiekviena 
pastraipa pradedama iš pagrindinės minties kylančiu, ją įrodančiu tei-
giniu.

Pastraipos rašymo žingsniai galėtų būti tokie:
 Suformuluojamas teiginys (teminis sakinys).
 Parenkama jį pagrindžiančių argumentų.
 Pristatoma kitokia nuomonė (gali būti ir panaši nuomonė), polemi-

zuojama.
 Remiamasi kultūrine, literatūrine, asmenine patirtimi.
 Daroma dalinė ir baigiamoji pastraipos išvados.

Formuluojame teminį sakinį:
 Ieškodami laimės mes susiduriame su įvairiomis kliūtimis, kartais 

jų neįveikiame ir pasiduodame.
 Daugeliui žmonių, dažniausiai tiems, kurie neturi tikslų, svajonių 

ar tiesiog pakankamai valios įveikti išbandymus, laimė atrodo ne-
pasiekiama.

 Laimės ieškantis žmogus dažnai yra kankinamas nežinios, abejoja 
savo pasirinkimu, todėl pasuka saugiausiu keliu.

 Žmogus privalo ieškoti savo laimės, kad ir kokie skaudūs būtų jo 
potyriai. 

 Laimės ieškojimas – tai galimybė mums, žmonėms, suvokti, kad 
gyvenime reikia džiaugtis mažais dalykais.

Dabar pabandykime bet kuriam teminiam sakiniui pateikti argumentų, 
remkimės įvestimi, įterpkime perfrazuotų žymių žmonių minčių ir už-
baikime pastraipą.

Andrius
Laimės ieškantis žmogus dažnai yra kankinamas nežinios, abejoja 

savo pasirinkimu, todėl pasuka saugiausiu keliu. Aplinkiniams toks žmo-
gus atrodo neapsisprendęs neišmanėlis, niekaip nerandantis savęs, tačiau, 
kaip teigia poetas Vytautas Mačernis, reikia išmokti išgyventi savo nesėk- 
mes, nes jos taip pat yra laimės ieškojimo dalis. Juk kiekvienam, ypač 
šiuolaikiniam jaunuoliui, norisi kuo greičiau gyvenime viską išbandyti 
ir patirti pasitenkinimą. Dažnai tokių potyrių siekiama lengvabūdiškai, 
kaip savo eilėraštyje „Laimės link“ rašė Jonas Aistis. Pritariu autoriui, kad 
svarbiausia ne pati laimė, bet jos ieškojimas, kad ir kokia būtų aplinkinių 
reakcija. Eilėraščio mintį tarytum pratęsia Eimė E. Din, teigdama, kad lai-
mė yra savotiška pergalė, o kiekviena pergalė didina pasitikėjimą savimi. 
Tačiau šiandieninėje vartotojiškoje visuomenėje žmogui dažnai tenka nu-
sivilti laimės paieškomis ir susitaikyti su esama padėtimi. Antra vertus, ga-
lima apsiriboti minimalia laimės samprata, pasitenkinti mažais dalykais. 
Volto Vitmeno frazę „Nuo šiol aš laimės neieškau, aš pats esu laimė“ būtų 
galima pritaikyti daugeliui intelektualių žmonių, kuriems laimės teikia jų 
pomėgiai, iš pažiūros menkos galimybės dvasiškai turtinti savo vidinį pa-
saulį. Tokio žmogaus pavyzdys gali būti Igno Šeiniaus romano „Kuprelis“ 
pagrindinis veikėjas Olesis. Išgyvenęs nelaimingą meilę jis randa savyje 
jėgų vėl sugrįžti į gyvenimą. Kuprelis atranda Dievą, iš naujo suartėja 
su gamta, tolygus malūno girnų ūžesys jam skamba lyg muzika. Jeigu ne 
Gundės išdavystė, Olesis turbūt niekada ir nebūtų pastebėjęs, kad gyveni-
me yra ir kitokių spalvų – kitokių laimės formų. Taigi galima teigti, kad 
kartais žmogui „likimo spyris“ padeda iš naujo atrasti save ir, pasak Jono 
Aisčio, nors „karti tiesa aplink“, tačiau kelionė į laimę vis tiek nesibaigia.

Užduotis. Įvertinkite pastraipą. Nurodykite argumentus, įžvelkite 
polemiką, aptarkite kultūrinės (literatūrinės) patirties pavyzdžius, 
dalinę ir baigiamąją išvadas.

Galbūt Andriaus pastraipa jums, dešimtokams, pasirodė per sudėtinga? 
Galimas ir kitoks variantas.

Elona
Žmogus privalo ieškoti savo laimės, kad ir kokie skaudūs būtų jo po-

tyriai. Nors dažnai ir nežinome, kur tos paieškos nuves, tačiau rizikuoti 
verta. Tai padaryti išdrįso ir Jono Aisčio eilėraščio „Laimės link“ lyrinis 
subjektas. Anot poeto, į pasaulį išėjęs bešypsantis ir lengvabūdiškai nusi-
teikęs eilėraščio žmogus suprato, kad ieškoti laimės – nelengva užduotis. 
Eilėraščio autorius tarsi nori pasakyti, kad, stengiantis ką nors rasti, tenka 
ir prarasti, paaukoti („Klupau ir kėliaus – tik kėliaus ir klupau.“). Tokį 
patį nelengvą kelią nuėjo ir Melvino Berdžeso romano pagrindinė veikėja 
Eiprilė („Eiprilės meilė“). Kurčnebylė mergaitė – tikras gamtos vaikas, to-

Prisiminkite

Perfrazavimas

Pastraipos 
rašymo žingsniai

Formuluokite
teminį sakinį

Pastraipos 
pavyzdys

Pastraipos
pavyzdys

Užduotis
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Rašydami pabaigą
 grįžtame prie rašinio temos;
 apibendriname dėstymą, išskiriame tai, kas svarbiausia, darome iš-

vadą (nieko naujo neišgalvokime);
 atsiminkite, kad didaktinio pobūdžio sakiniai (pamokymai, linkėji-

mai, raginimai) rašinio pabaigai netinka.

dėl skaitydama šį kūrinį net nedvejojau, kad Eiprilė turi surasti savo lai-
mę. Taip, ji tampa laiminga, mylima, bet tik įveikusi daugybę sunkumų, 
išbandymų. Anksčiau atrodęs niūrus ir žiaurus suaugusiųjų pasaulis jai 
ėmė plėstis ir didėti, tapo patrauklus, gražus ir paslaptingas. Taigi ir Ais-
čio eilėraštis, ir Berdžeso kūrinys mums įrodo, kad pasiekti savo gyvenimo 
pilnatvę kartais labai sunku, bet rizikuoti visada verta, nes laimė mus gali 
aplankyti net ir tada, kai mažiausiai tikimės.

Užduotys
1. Pagalvokite, ką keistumėte šioje pastraipoje? Ko, jūsų nuomone, 

trūksta pastraipos turiniui? Kokiais atraminiais kūriniais remtu-
mėtės jūs?

2. Parašykite antrą pastraipą. Juodraštyje pasižymėkite, kokiais 
kultūrinės patirties pavyzdžiais remsitės, apgalvokite kūrinio 
temą, problemas, pagrindinę mintį.

3. Laikykitės pastraipos struktūros reikalavimų, polemizuokite. Pa-
bandykite į tekstą įterpti citatų, perfrazuoti jas ar pavartoti kaip 
įterpinį.

Kaip sieti pastraipoje argumentus
 Pirmas argumentas

 Pirmiausia...
 Visų pirma... 

 Antras ir kiti argumentai
 Antra vertus, ...
 Be to, ...
 Taip pat svarbu...
 Norėčiau pridurti, kad...
 Reikėtų pasakyti, kad...

Karolina
Žmogaus kelionė laimės link nėra lengva, tačiau įdomi: padeda atrasti 

save, skatina naujai pažvelgti į senas gyvenimo tiesas. Kaip ir kiekvieno-
je kelionėje, taip ir ieškodami laimės mes susiduriame su problemomis, 
darome klaidų, kurių vienos yra lemtingos, kitos – menki nesusipratimai. 
Tačiau kiekvienas žmogaus ieškojimas teikia naujų potyrių, patirties, o 
kartu ir išminties, kurios reikia norint pajusti gyvenimo pilnatvę.

Pasvarstykite: Kokie rašinio pabaigos trūkumai, kokie privalumai? Ras-
kite sakinius, kuriais grįžtama prie rašinio temos, apibendrinama pas-
traipa.

Pagalba rašant išvadą. Šiais patarimais galima remtis ir rašant pastraipos 
išvadas.

Išvadų siejamieji žodžiai, jų junginiai
 Baigiant reikėtų daryti išvadą...
 Baigdamas (-a) norėčiau pasakyti, kad...
 Apibendrindamas (-a)...
 Apibendrinant reikėtų pasakyti, kad...
 Darome išvadą...
 Taigi...
 Vadinasi, ...

Nuspręskite, kuriuos siejamuosius žodžius ar jų junginius parinktumėte 
Karolinos tekstui.

Na, o dabar dėliokite patys. Prieduose rasite įvesčių pavyzdžių, taip pat 
remkitės nurodytais kūriniais apie žmogaus dvasines galias, vertybes, 
meilę savo kraštui, jo žmonėms. 

Užduotys

Pagalba

Siejamieji žodžiai

Pagalba

Siejamieji žodžiai

Rašinio
pabaigos pavyzdys

Pasvarstykite

Rašinio pabaiga
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