Gabrielė Makarevičiūtė
Motyvacinis laiškas

Humanitariniai mokslai mane labiausiai žavi tuo, kad jų dėmesys nukreiptas į
žmoniją ir jos veikimą pasaulyje. Humanistikai rūpi tai, kas universalu: asmens santykis su
savimi, aplinka ir kitais žmonėmis. Egzistencinius klausimus, kuriuos keliame, norėdami
suprasti, kodėl mūsų gyvenimas yra būtent toks, apima dvi disciplinos, kurias pasirinkau
studijuoti – kalbotyra ir filosofija.
Visapusiškas domėjimasis kalba ir filosofija yra susijęs ir su kultūrine veikla.
2015 m. mano poezijos rinkinys, publikuotas kultūrinio gyvenimo žurnaluose „Pašvaistė“,
„Nemunas“, laimėjo I laipsnio diplomą Lietuvos mokinių jaunųjų filologų ir Vytauto Didžiojo
universiteto Akademinio jaunimo kūrybos konkursuose. Naujausiame leidinio „Naujasis
Židinys-Aidai“ numeryje bus publikuojama mano recenzija apie Dainos Opolskaitės novelių
rinkinį „Dienų piramidės“. Suvokus kūrybą kaip mėginimą menine kalba aptarti filosofines
problemas ir perteikti savo pasaulėvoką, dalyvavimas meniniame gyvenime leidžia pažinti
Lietuvos kultūrinį pasaulį, stebėti raidą ir įžvelgti jos tendencijas.
Dėmesį kultūrai ir menui siekiu suderinti su visuomenine veikla. Savanoriavau
Lietuvos moksleivių sąjungoje ir Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungoje „Apskritas stalas“:
savo veiklos metais kuravau Jaunimo dienos renginį Vinco Kudirkos aikštėje bei Vilniaus
jaunimo organizacijų mugę Europos aikštėje. Šešėlinės praktikos projektuose ir diskusijų
forumuose gilinausi į švietimo ir jaunimo politikos aktualijas. Dalyvaudama Jaunųjų žurnalistų
ugdymo programoje parengiau žurnalistinį tyrimą apie jaunimo garantijų politikos taikymą
Lietuvoje. 2014-2015 m. buvau Vilniaus licėjaus mokinių savivaldos prezidentė ir Lietuvos
mokinių parlamento pirmininkė. Prisidėjau prie iniciatyvos „Lietuvai ir man“, skirtos Kovo
11-ajai paminėti, konkurso „Lietuvos istorijos žinovas“ ir pilietiškumo stovyklos Rukloje
„Vilkų pėdom“ organizavimo. Tinkamai atstovauti moksleivius, rūpintis komunikacija ir
informuoti juos apie turimas galimybes – tai vertybės, kuriomis vadovavausi visapusiškai
veikdama bendruomenėje.
Žingeidumas ir troškimas tobulėti paskatino mane pakeisti savo edukacinį kelią
ir nutraukti Lietuvių filologijos studijas Vilniaus universitete tam, kad galėčiau gilintis į
humanistikos problemas viename geriausių pasaulio universitetų, Oksforde. Ten įstojau į
unikalią Philosophy and Linguistics bakalauro studijų programą. Toks pasirinkimas yra
kryptingas mano akademinės veiklos rezultatas: 2015 m. laimėjau pirmąją vietą Lietuvos
mokinių filosofijos olimpiadoje, 2016 m. pelniau I laipsnio diplomą Lietuvos respublikiniame
jaunųjų filologų konkurse už literatūros kritikos darbą apie postmodernią lietuvišką poeziją.
Šie ir kiti pasiekimai 2016 m. buvo įvertinti Mažojo Kristoforo apdovanojimu.
Motyvacijos ir pagrįstumo mano apsisprendimui studijuoti Oksforde suteikė ir
tai, kad jau esu išklausiusi kalbotyros kursą Vilniaus universitete. Ieškodama atsakymų į
klausimus, kaip kalba keičia mūsų mąstymą, komunikaciją, taip pat ir meno bei literatūros
suvokimą, supratau, kad kalbinė ir filosofinė problematikos yra glaudžiai susijusios. Žmogaus
kultūros tyrinėjimas, sujungiant kalbą ir mąstymą, yra ne tik prasmingas intelektualinis iššūkis,
bet ir Lietuvos akademiniam pasauliui reikalinga sritis. Lietuvoje nevykdoma nei savarankiška
kalbotyros, nei jungtinė kalbotyros-filosofijos studijų programa, todėl tikiu, kad pabaigusi

studijas savo patirtį galėsiu pritaikyti ja dalindamasi Lietuvoje. Mano tikslas – ne tik parsivežti
tarptautinės patirties, bet ir ryšių su užsienio mokslininkais bei prisidėti prie humanitarinių
mokslų plėtros Lietuvoje. Tai įgyvendinti gali padėti „Talentas Lietuvai Fondas“ sutelktinis
finansavimas, kuris atvertų man duris į svajonių išsilavinimą.

