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GIMUSI GYVENTI 

JAPONIJOJE
Dagija Kugevičiūtė jau nuo penkiolikos metų domėjosi ja-

ponų kultūra. Merginos išvaizda ir aprangos stilius visuomet 

turėjo japonų kultūros prieskonių, todėl ją išvydę visi galėjo 

įžvelgti jos simpatiją Rytams. Išvykti į Japoniją visada buvo 

Dagijos siekiamybė, kuri jau išsipildė...

LIETUVIAI PASAULYJE

DAGIJA KUGEVIČIŪTĖ

Gimė: Kaune

Studentė

Gyvena: 1 metus Hirošimoje, 

Japonijoje

Moto: Dukart jaunas nebūsi



Dagija, jau seniai domiesi Japoni-
ja. Kuo tave sužavėjo ši šalis, jos 
kalba, kultūra?

Tai man turbūt yra vienas sunkiausių klausimų, į kurį 
vis dar nerandu tinkamo ir trumpo atsakymo. Ma-
nau, kad tai dėl mano tėčio įtakos. Jis dirba tibetie-
čių kalbos vertėju ir tyrinėja Tibeto kultūrą. Nuo pat 
mažens girdėdama apie tolimas Azijos šalis širdyje 
joms pradėjau jausti nepaaiškinamą trauką. Kon-
krečiai Japonija susidomėjau tada, kai pirmą kartą 
išgirdau japonišką dainą. Japonų kalbos skambesys 
man pasirodė nepaprastai gražus ir taip užbūrė, kad 
jau mažiau nei po mėnesio pradėjau lankyti japonų 
kalbos paskaitas. Kuo daugiau domėjausi įvairiais 
Japonijos kultūros aspektais, tuo labiau mane užke-
rėjo viskas, kas su šia šalimi susiję. Pradėjau klausyti 
japoniškos muzikos, žiūrėti japoniškus filmus ir seri-
alus, dalyvauti visuose su Japonijos kultūra susiju-
siuose renginiuose, porą metų susirašinėjau laiškais 
su japonais. Net iš laikraščių ir žurnalų karpiau ir 
kolekcionavau straipsnius apie Japoniją! Vėliau gy-
vai susitikusi su japonų turistais buvau sužavėta jų 

dosnumu, mandagumu, dėmesingumu... Nuvažiuo-
ti į Japoniją tapo vienas didžiausių kada nors turėtų 
tikslų. 

Tas tikslas dabar yra įgyvendintas. 
Kaip atsidūrei Tekančios Saulės 
šalyje?

Jau būdama septyniolikos žinojau, kad manęs nie-
kas kitas labiau nedomina nei japonų kultūra ir kal-
ba, todėl nusprendžiau rinktis japonistikos studijas. 
Deja, nebuvau įsitikinusi, ar pavyks įstoti į japonis-
tiką, kuri tuo metu Lietuvoje buvo dėstoma tik Vil-
niaus universitete, o į šią specialybę priimdavo tik 
apie dešimt žmonių. Be to, keli mano draugai buvo 
išvykę studijuoti japonų kalbos į Didžiąją Britaniją. 
Ten trečiaisiais studijų metais studentai turi gali-
mybę išvykti į šalį, kurios kalbą studijuoja. Suvilio-
jo mane ta galimybė, todėl nusprendžiau išbandyti 
savo jėgas ir aš. Man pasisekė įstoti į Niukaslo uni-
versiteto japonų kalbos ir kultūrologijos specialybę. 
Studijuodama trečiajame kurse pagaliau palikau 
Europą ir išvykau į Hirošimą.
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Kadangi turėjai susikūrus Japoni-
jos vaizdinį, tai gali palyginti savo 
viziją su tikrove. Koks yra tas tikra-
sis gyvenimas ten? 

Kadangi prieš atvykdama į Japoniją domėjausi šia 
šalimi apie šešerius metus, mano vizija atitiko tikro-
vę. Kai atvažiavau į Japoniją, atrodė, jog viskas jau 
kažkur matyta, skaityta, girdėta, todėl, galima saky-
ti, beveik nepatyriau žymaus kultūrinio šoko. Nepa-
tikėsite, bet kelis pirmuosius mėnesius buvo sunku 
suvokti, kad aš tikrai gyvenu savo svajonėje... Po 
kurio laiko kasdienis gyvenimas man tapo įprastas, 
nors ir dabar kiekviena diena atneša kažką naujo, 
įdomaus, nepažinto... Manau, kad tai yra vienas di-
džiausių gyvenimo užsienyje privalumų.

Kokie Japonijos kultūros aspektai 
galėtų pakerėti tuos, kurie Rytų iš 
viso nėra atradę, sakosi jų nesu-
prantą?

Trumpai papasakoti apie Japoniją sunku... Ši šalis 
yra labai įdomi tuo, kad nuo senų laikų japonai tar-
tum kempinės sugeria įvairias užsienio šalių nau-
joves, jas priima ir pakeičia savaip, taip sukurdami 
spalvingą, kontrastingą kultūrą. Japonija iš tiesų ste-
bina tuo, kad joje viena kitą papildydamos puikiai 
egzistuoja tradicinė ir modernioji kultūros. Dažnai 
Japonijoje gali pamatyti jaukią šventyklėlę įspraus-
tą tarp žvilgančių parduotuvių pagrindinėje gatvėje 
ar rasti gėrimų automatą ant aukšto kalno viršūnės. 
Pavyzdžiui, senojoje Japonijos sostinėje Kijote gali-
ma pastebėti, kad „McDonald‘s“ prekės ženklai yra 
ne įprastos ryškiai raudonos, o rudos spalvos, kad 
nenustelbtų aplinkui esančių tradicinių namų ar-
chitektūros. Mandagumas ir pagarba vyresniesiems 
taip pat yra neatskiriama Japonijos kultūros dalis. 
Dėl to japonų kalboje esti labai daug mandagumo 
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formų ir posakių, kuriuos japonai vartoja priklau-
somai nuo savo padėties visuomenėje ir amžiaus. 
Mane vis dar stebina, kad dažnai netgi kalbėdami 
su vos vieneriais metais už save vyresniais žmonė-

mis japonai jau vartoja pagarbios kalbos variantą. 
Punktualumas Japonijoje taip pat yra vertybė. Ypač 
transportas čia veikia minutės tikslumu, todėl gana 
paprasta planuoti keliones viešuoju transportu. 



Ar taip pat griežtai taisyklių laikosi 
ir studentai? Kuo ypatinga švieti-
mo sistema Japonijoje? 

Nuo pat mažens japonų vaikai turi uoliai mokytis ir 
nuolat yra spaudžiami tėvų ir mokytojų, kad tik įsto-
tų į kuo geresnį vaikų darželį, mokyklą, universitetą. 
Iki tol, kol įstoja į universitetą, jie didžiąją gyvenimo 
dalį praleidžia besimokydami, ruošdamiesi egzami-
nams. Universitetas japonams yra kaip atokvėpio 
laikotarpis tarp įtemptų metų mokykloje ir kol susi-
randa darbą bei tampa „šiakaidžin“ (visuomenės na-
rys). Matyt, dėl to dažniausiai universitete studentai 
neskiria tiek daug laiko mokymuisi, beveik visi turi 
papildomus darbelius, taupo pinigus kelionėms. 

O studentų pramogos, 
laisvalaikis?

Universitete esti įvairių užklasinės veiklos klubų: 
sporto, menų, kalbų, kuriuos lanko nemažai studen-
tų. Tai ne tik puiki proga susipažinti su naujais žmo-
nėmis, susirasti draugų, bet ir linksmai praleisti lai-
ką. Jei nedomina universiteto klubai, japonai randa 
daug kitų alternatyvų – ne vien tik baruose ar šokių 
klubuose. Japonijoje daugelis laisvalaikį praleidžia 
karaokėje, kuri čia yra nepaprastai populiari, žai-
dimų centruose, pramogų parkuose, akvariumuo-
se, vaikšto į muzikos koncertus, sporto rungtynes. 
Daug studentų, susitaupę pinigų, per atostogas ke-
liauja ne tik į užsienio šalis, bet ir po pačią Japoniją. 

Prie kokio japoniško įpročio 
priprasti buvo sunkiausia?

Man, atvykusiai iš gana individualistinio pasaulio, 
sunku priprasti, kad Japonijoje viskas veikia pagal 
taisykles. Jei taip yra numatyta, taip ir bus! Niekas 
per daug priežasčių neaiškina – taip tiesiog elgiasi 
visi, todėl kartais japonams šiek tiek trūksta lankstu-
mo. Pavyzdžiui, mačiau užrašą traukinyje: „Nevartok 
alkoholinių gėrimų kol tau nėra 20 (pilnametystės 
amžius Japonijoje), nes tokia yra visuomenės taisy-
klė“. Nė nepaminėta, kad alkoholis kenkia sveikatai... 
Tiesiog taisyklė yra taisyklė.
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O tu ar daug keliauji po Japoniją? 
Kokia šios šalies vieta tau įsiminė 
geriausiai ir kodėl?

Labai daug keliauti neleidžia finansai, nes Japonija 
nėra pigi šalis, tačiau stengiuosi tai daryti, kai tik ga-
liu. Labiausiai Japonijoje įsiminė dvi vietos: Kijotas ir 
Mijadžima. Kijotas, nes yra senoji Japonijos sostinė, 
pats tradiciškiausias šalies miestas. Jame yra išlikę 
ypač daug kultūros paveldo. Tik Kijote, jei pasise-
ka, vis dar įmanoma pamatyti pro siauras tradicines 
gatveles greitai pratipenančią geišą ar jos mokinę. 
Man labai patiko to miesto atmosfera ir norėčiau ten 
vėl sugrįžti... Tiesa, Kijotui apžiūrėti ir jį pažinti neuž-
tektų visų metų, nes ten yra tūkstančiai šventyklų ir 
kitų įdomių vietų. Na, o Mijadžima yra nuostabi sala, 
esanti netoli Hirošimos miesto. Galėčiau Mijadžimą 
pavadinti savo mėgstamiausia vieta Japonijoje. Kai 
ten pirmą kartą nuvykau, pamaniau, kad atsidūriau 
rojuje. Niekad nepamiršiu, kai prie mūsų pripuolė 
toje saloje laisvai tarp žmonių bėgiojančios stirnos ir 
iškando draugės žemėlapio viduryje skylę. Mijadži-
ma garsėja vienais didžiausių Japonijoje mediniais 
vartais, kurie stovi jūros vandenyje, netoli kranto, 
o šalia pastatyta Icukušimos šventykla. Ten dažnai 
vyksta įdomios, tradicinės vestuvių ceremonijos. 
Taip pat Mijadžima garsėja nepaprastai gražiais, 
raudonais klevų lapais rudenį. Tikrai sunku keliais 
sakiniais aprašyti tą įspūdingą salą... Reikia ten nu-
vykti, kad suprastum.

Kai ten jautiesi taip, kaip namuose, 
tai gal ir į Europą grįžti nesinori... 
Ar gyvenimas Japonijoje yra tik 
laikinas etapas?

Susidomėjai kartą Japonija, ir negalėsi jos pamiršti... 
Japonija tartum paima ir nepaleidžia. Jei pabuvojai 
čia nors kartą, tai nori sugrįžti vėl ir vėl. Galbūt ilgą 
laiką čia gyventi man būtų sudėtinga... Kartais pa-
vargstu nuo to, jog užsienietis čia visuomet stebi-
mas... Bet turbūt prie to galima priprasti... 
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Bet Lietuvos ilgesys išliko? 
Ar nebūna taip, jog norėtum viską 
mesti ir lėkti namo?

Negalėčiau sakyti, kad nepasiilgau Lietuvos, bet 
nėra ir taip, kad norėčiau kuo greičiau grįžti. Žino-
ma, labai pasiilgau šeimos ir kelių Lietuvoje esančių 
draugų, bet dažnai bendraujame internetu, todėl 
nėra taip ir blogai. Matyt, aš jau pripratau prie gyve-
nimo užsienyje, kai kiekvieną dieną pamatai kažką 
naujo, patiri naujų įspūdžių, o trumpam grįžus į Lie-
tuvą vėl viskas tampa įprasta... Tiesa, po kurio laiko 
vėl norisi pakeisti aplinką...

Kokie tavo ateities planai? 
Ar juose dominuoja tik Japonija?

Pabaigusi universitetą svajoju susirasti darbą Euro-
poje, nors truputį susijusį su japonų kalba ar kultūra, 
kad turėčiau galimybę dažnai vartoti japonų kalbą ir 
vėl atvažiuoti į Japoniją. Taip pat norėčiau prisidėti 
prie tarpkultūrinių ryšių plėtimo tarp Lietuvos ir Ja-
ponijos.

Linkime niekada nepasveikti nuo Japonijos.

Kalbėjosi Gintautė Pugačiauskaitė
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JOS 
I D ĖJOS 
GARS IN A 
LIETU VĄ
Jolanta Šmidtienė visiems kauniečiams tikriausiai geriausiai žinoma kaip meninin-

kė, kuri Kauną puošia genialiais projektais, pritraukiančiais lankytojus ne tik iš kitų 

miestų, bet ir kitų šalių. Kiekvienas puikiai atsimena Jolantos sukurtą Kalėdų eglutę iš 

plastikinių butelių, taip pat įspūdingą praeitų metų eglę su besikeičiančiais vaizdais, 

dviračius, tapusius vasaros akcentu Kauno Rotušės aikštėje. O kur dar kiti jos suma-

nymai ir idėjos... Tiesa, Jolanta Šmidtienė pirmiau yra mama ir žmona, o tik tada me-

nininkė. Pasak šios moters, ji turi nuolat gyventi menu ir kūryba, jei nenori vogti laiko 

iš savo šeimos. Su Jolanta kalbėjomės jos įkurtoje galerijoje „Balta“ Kaune.

MES MYLIM LIETUVĄ
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Jau nuo vaikystės linkote į menus. 
Tikriausiai daug lengviau gyventi, 
kai žinai savo tikslus ir visuomet 
eini kryptingai.

Žinoma, kad lengviau save realizuoti srityje, kuri 
sekasi. Ir tėvams tada lengviau, nes jiems nerei-
kia sukti galvos, kur jų vaikas pasidės. Iš pradžių 
mane traukė ir teatras, ir scenarijų rašymas, bet 
tekstilė žavėjo labiausiai. Mano tėvai nebuvo 
menininkai, kaip daugelis mano, tik tėtis turėjo 
auksines rankas. Būtent dėl to buvo vertinamas 
kolegų, be to, jis turėjo ir rafinuotą skonį. Tėtis 
padarė didelį įspūdį ir įtaką mano grožio sam-
pratos vystymuisi, nes buvo estetas ir pedantas. 
Esu dėkinga tėvams ir už tai, kad nebandė ma-
nęs perkalbėti, kad matė, jog nemėgstu tikslių-
jų mokslų, kad man labiau prie širdies piešimas, 
renginiai, scenarijų kūrimas, vaidinimai. Džiau-
giuosi, kad tėvai suteikė pasitikėjimo savimi. Jie 
buvo tarsi inspiracija. Jų dėka mokiausi profesi-
nėje meno mokykloje. Tuomet Jiesioje vokiečiai 
įsteigė porceliano piešimo liniją, o aš, įvykdžiusi 
konkurso sąlygas, pradėjau ten dirbti. Nuo to ir 
prasidėjo mano, kaip menininkės, kelias...





Gal ir Jūsų vaikai perimė iš mamos 
meno gyslelę...

Deja, bet mano atžalos šiuo požiūriu paveldėjo savo 
tėvo genus. Kol kas Jonas, Lukas ir mažoji Emilė vi-
siškai ne menininkai, nors visuomet padeda man 
dirbti prie projektų, diskutuoja, ieško, reiškia savo 
nuomonę... Manau, kad mano vaikuose labiau iš-
reikšta kita duotybė – organizacinė dovana. Emilė 
gal jau per daug yra mano darbų ir kalbų paveik-
ta, nes visuomet kalba, kad nebus tokia menininkė 
kaip aš. Kai aš augau, man buvo daug lengviau, nes 
nebuvau su niekuo lyginama. 

Sklando gandas, kad Jūs esate 
geriausia gydytoja tarp menininkų, 
o Jūsų vyras Robertas – geriausias 
menininkas tarp gydytojų... 

Mano vyras – gydytojas chirurgas, o aš esu me-
ninkė. Esame visai netipinė šeima, nes dirbame ir 
gyvename skirtingose sferose, bet vienas be kito 
negalėtumėm egzistuoti. Vyras man labai daug pa-
taria. Jo biure, kur dabar dirba, pakabinau neeks-
ponuojamus galerijoje darbus, kad koridorius būtų 
gyvesnis. O aš... Turbūt, jeigu labai labai reikėtų ga-
lėčiau išoperuoti apendicitą... Kadangi Robertas vi-
sada gyveno menu ir kūryba, todėl, manau, kad irgi 
galėtų kažką sukurti. Jeigu du žmonės galvoja apie 
save kaip apie vienį, jie netrukdys vienas kitam. Su 
vyru susipažinome dar besimokydami. Galima saky-
ti, kad mano vyras mane tarsi užsiaugino. Jis mane 



globojo, vis nusivesdavo į institutą kažką parodyti. 
Atsimenu, kaip piešdavau kaulus ir kitus ten maty-
tus vaizdus. Visas mano gyvenimas vyko tam tikrais 
etapais: ištekėjau būdama aštuoniolikos, auginau 
vaikus ir niekad neatitrūkau nuo meno ir kūrybos, 
bet niekad nebūdavau ir visiškai į jį pasinėrusi, kad 
užmirščiau savo šeimą. Kartais vyras mane išleisda-
vo į menininkų plenerus, prižiūrėdavo vaikus, daug 
padėjo ir mama. Tiesiog reikia gyventi su kūryba, 
įtraukti savo šeimą į ją. Kadangi aš visada kurdavau 
neslėpdama to nuo šeimos, tai visa šeima ir tapo 
menininkais ar bent jau meno žinovais. 

Bet vaikai lieka vaikais... 
Jiems netrūksta mamos dėmesio? 
Mamą mūsų visuomenėje įprasta 
matyti kaip viską aukojančią dėl savo 
vaikų, nes jie yra jai svarbiausi...

Tikrai taip, jiems trūksta mano dėmėsio... Bet aš net 
neįsivaizduoju gyvenimo, kuriame niekam netrūktų 
laiko. Man taip pat šeima yra svarbiausia! Kiekviena 
moteris jaučia savo galimybių ribas ir ji turi suspėti 
viską... Ir jai turi būti svarbiausia vaikai... Aš irgi visur 
juos vežioju, bet visur ir spėju, nes kuo daugiau da-
rai, tuo daugiau padarai.
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Jūsų kūryboje tiek daug baltos 
spalvos. Ar ši spalva turi kažkokią 
svarbią simbolinę reikšmę ir 
gyvenime?

Manau, kad tai yra tai, ko man trūksta, nes mano 
gyvenime tiek daug spalvų, kad aš nuo jų net pa-
vargstu. Balta man asociuojasi su ramybe, miegu, 
švara, poilsiu. Sakoma, kad kūryboje išryškėja tai, 
ko menininkui trūksta. Šeima teikia gyvenimui dau-
gybę spalvų, nuo kurių aš kartais pavargstu, bet be 
jos mano kūryboje vyrautų tik nykuma, liūdesys ir 
vienatvė...

Ką galėtumėte pasakyti kaip 
tekstilininkė apie šiuolaikinę tekstilę, 
kokia ji? 

Visais laikais ji tapdavo šiuolaikinė... Šiuolaikinė teks-
tilė iš esmės yra labai šiuolaikiška, joje mažai tradici-
nių audimo technikų, siuvinėjimų. Tai ne tik gobele-
nas. Tiesa, dabar tekstilė pritraukiama prie šiuolaikių 
meno formų. Pirma vizualus vaizdas sugalvojamas, 
o paskui bandoma pritraukti jį prie tekstilės.

Tikriausiai visi galvoja, kad tekstilės 
gaminiai yra labai brangūs. Ar tas 
būgštavimas be pagrindo?

Taikomoji tekstilė nėra labai brangi, jei paskaičiuo-
tume, kiek prisiperkame pramoninio šlamšto. Teks-
tilės darbas tapytas rankomis tikrai nekainuos bran-
giau nei itališko šilko užuolaidos, kurios kabo kai 
kuriuose namuose. Manau, kad tekstilė – tai tarpinis 
variantas tarp labai brangių ir labai pigių gaminių. 
Lietuvoje dar egzistuoja bandos jausmas, kai ver-
tinamas prekės ženklas, o ne išskirtinumas. Išeiviai 
iš Lietuvos dažnai užsako nutapyti ant lango užuo-
laidas su gamtos vaizdais, laukų gėlėmis. Žmonės 
užsienyje po truputį pradeda vertinti ne vardą, ne 
prekės ženklą, o jausmą, kurį kelia tas daiktas. Deja, 
Lietuvoje tas dar nesijaučia...
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Ar tiesa, kad tikri menininkai laikosi 
garbės kodekso neplagijuoti vienas 
kito darbų bei idėjų ir taip išlaiko 
pagarbą vienas kito kūrybai?

Yra tų kopijuotojų, bet jie ne profesionalai ir ne 
mūsų gildijos nariai. Tuo užsiima amatininkai ir per-
pardavinėtojai. Bet mes nepykstame, nes kuriame 
idėją, o jeigu ji kažkam padėjo kažką sukurti, tai bra-
vo. O tikram menininkui būtų tiesiog negera kažką 
plagijuoti. Jis jau geriau nieko nedarys, nei kopijuos 
tai, kas jau padaryta kažkieno kito.







Jolanta, o kaip tapote Kalėdų eglės 
iš plastikinių butelių idėjos autorė?

Man visada buvo svarbūs miesto viešieji projektai, 
kai menininkai pasirodo ir kuria meną gatvėje. Mes, 
kūrybos žmonės, tuo džiaugiamės, nes gauname 
dėmesio, kažką sudominame. Teigiamą emocinį už-
taisą teikia žodžiai, kai sakoma, jog tik menininkas 
taip gali. Nuolat darėme projektus viešose erdvėse, 
pradėjo sklisti apie tai garsas. Tuomet Rotušės aikš-
tėje asirado bendrija, kuri ėmė organizuoti visokius 
įdomesnius dalykus. Jie sumąstė kreiptis į mane, kad 
sugalvočiau kažką neįprasto, nes tradicinė Kalėdų 
eglė jau buvo pabodusi. Siūlomas projektas visada 
turi būti pateiktas vizualiai. Kas iš tų kalbų? Visi kal-
ba, o nepadaro... Aš į konkursą ėjau su vizualizacija 
– maketu, todėl ir laimėjau. Visi buvo sužavėti, todėl 
pradėjome ieškoti, kas visa tai įgyvendins. Aišku, ka-
dangi tai buvo naujiena, darbų kainos labai išaugo. 
Mes nusivylėme ir nusprendėme įtraukti studentus, 
savo vaikus, kuo daugiau žmonių, kurie galėjo pa-
gelbėti. Ir puikiai su tuo susitvarkėme patys...



Šis Jūsų kūrinys susilaukė 
milžiniško susidomėjimo. 
Kaip manot, kas nulėmė tokią sėkmę? 

Tiesa, visa žiniasklaida apie tai rašė, ir ne tik Lietuvo-
je. Tada Kaunas savo vertę pajuto, patys kauniečiai 
nosis pakėlė. Ir man smagu, moralinis pasitenkini-
mas aplankė, nes žmonės vis ėjo ir dėkojo. Aišku, 
dabar kartelė vis kyla, nes kiekvienais metais norisi 
vis geriau ne tik man, bet ir žmonėms. Džiaugiuosi, 
kad Kaunas prarado konservatyvaus miesto etiketę, 
nustojo puoštis tik blizgučiais. Pinigų neturėjimas 
padarė labai teigiamą dalyką. Kai jų būna, atsiranda 
komercija. O mes gyvename tinkamu laiku tinka-
moje vietoje, kai pinigų nėra ir teko pasikliauti me-
nininkais, kurie geba kurti meną iš nieko.

Iš kur semiatės idėjų, gal turite kokią 
slaptą stebuklingą jų skrynelę? 

Šiuo metu turiu idėją, kurią įgyvendinus ji tikrai 
būtų įrašyta į Gineso rekordus. Jei tik mane pasi-
rinktų įgyvendinti miesto eglės puošybą, tam būtų 
pasitelktas net ir visas Kaunas, visi jo gyventojai. Tik 
nenoriu dar per daug garsiai apie tai kalbėti... O idė-
jos tiesiog mėtosi gatvėje, man nereikia jų ieškoti 
specialiai. 
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O kaip atsirado pagrindinis vasaros papuošalas 
Kauno Rotušės aikštėje iš dviračių? 
Tiesiog buvo tuščias stulpas, o aš turėjau modulinį konstruktą, ir pa-
siūliau padaryti miesto akcentą, kuris trauktų žmones kaip intriga, 
kad jie ateitų pažiūrėti. Nupiešiau eskizą, parengiau konkretų pro-
jektą, kuris buvo pateiktas Kauno miesto savivaldybei, tada apie jį 
buvo kalbėta žiniasklaidoje... Ir nieko kito nebeliko, kaip ieškoti tų 
dviračių ir įgyvendinti projektą, kuris, beje, labai greitai virto realus. 





Tikriausiai mėgstate avantiūras, 
kurios gyvenimui suteikia 
tam tikro prieskonio... 

Visas mano gyvenimas susideda iš avantiūrų. Dau-
gybę metų keliavome po Ispaniją, po jai priklausan-
čią Tenerifės salą. Vieną kartą ten gerdama kavą su 
drauge pamačiau nuostabią vietą ir pajutau, kad 
ten turiu atidaryti galeriją. Ir atidariau, pačioje gra-
žiausioje vietoje, prabangiame komerciniame pas-
tate. Tiesiog ir vėl buvau tinkamu laiku tinkamoje 
vietoje. Per mėnesį galeriją įrengėme. Gal nebūčiau 
taip drąsiai jautusis, jei nebūčiau turėjusi anksčiau 
parengto projekto, kurį planavau įgyvendinti kitoje 
šalyje.





Papasakokite daugiau apie galeriją 
Tenerifėje. Gal Ispanijoje geresnės 
sąlygos menui gyvuoti ir iš jo gyventi?

Galerija, veikianti nuo balandžio mėnesio, ir Ispa-
nijoje vadinasi „Balta“. Savininkai nesikišo nei į pa-
vadinimą, nei į visą įkūrimą. Jie jaučia prestižą, kad 
turi mus. Viską su drauge darėme pačios, be turizmo 
agentūrų, tačiau dabar jau galvojame, kad gal reikės 
ir su jais pradėti bendradarbiauti. Tiesa, laukiame 
geresnių laikų, nes šiuo metu visiškai nepelninga 
galeriją turėti, kol kas ji dar nepadengia investuotų 
kaštų. Deja, panašiai yra ir Lietuvoje. Gyvenu iš pro-
jektų ir idėjos, nes ir ši galerija pelno neatneša. Ga-
lerijoje visiškai ramu ir tuščia, nėra žmonių. Vasara – 
tai turizmo metas, bet mūsų čia tiek mažai, ir turistų 
maža... Tai, ką gali čia uždirbti, yra tik zuikio ašaros 
ir realiai tokią galeriją išlaikyti gali tik miestas, o ne 
privatus žmogus. Ispanijoje galerija yra mažytė, bet 
ten visą laiką praeina daug žmonių. Po truputį pra-
dėjome, tikimės, kad įsivažiuosime: padarėme mini 
rezidenciją su suoliukais ir kiemeliu. Ten visada šil-
ta ir gražu, todėl menininkams labai patogu rengti 
pristatymus, simpoziumus. Nusprendėme išnaudoti 
šitą galimybę, suplanavome grafiką, išnuomavome 
savo butą ir siunčiame ten menininkus prisistatyti, 
parodyti savo darbus. Tiesa, ten perka daugiau nei 
čia, žinoma, už gerą kainą ir visokias smulkmenas. O 

mano draugai menininkai vyksta ten noriai, grafikas 
užpildytas jau iki kovo mėnesio. Taip mes ten ir Lie-
tuvą reprezentuojame. 

O Lietuva... Ką ji reiškia Jums?
Manau, kad pasaulyje yra labai gražių šalių, bet grį-
žus į Lietuvą mano širdis dainuoja. Niekur kitur ne-
vyksta tiek gražios metų laikų kaitos. Tiesa, sunkiau-
sia iškęsti šaltąjį sezoną, bet gal dėl žiemos ir gimsta 
daug idėjų, kurios padeda praskaidrinti niūrumą. 

Kaip reaguojate į kalbas, 
jog visi emigruoja iš Lietuvos?

Nemanau, kad taip labai jau visi emigruoja... Darbš-
tūs, kūrybiški, prie šeimos prisirišę žmonės negalvo-
ja apie išvažiavimą. Gal labiau emigruoja tie, kurie 
neturi motyvacijos, užnugario, giminės, kuri traukia. 
Čia esantys vieniši žmonės tikisi, kad kitur bus geriau.  
O pinigai ir daiktai, jei ne vieną, tai kitą, tikrai nuvilios. 
Jeigu emigruoja dėl pinigų, po kelerių metų ir iš ten 
kitur emigruos, jei pasidarys čia geriau, grįš čia. Yra 
tokių žmonių, kuriems Lietuvoje sunku, bet jie never-
kia, dirba ir stengiasi. Manau, kad visi tikrai nepabėgs, 
nes niekur nėra taip gerai, kaip čia.

Kūrybinės sėkmės!

Kalbėjosi Inesa Uktverienė



REDA ŠTARĖ

Gimė: Vilniuje

„Plate Culture“ įkūrėja

Gyvena: 4 metus 

tarp Vilniaus ir Malaizijos

Moto: Reikia nebijoti siekti to, 

ko tikrai nori

LIETUVIAI PASAULYJE



„PLATE CULTURE“ 

 AR JAU 

  GIRDĖJOTE?!

AUDRA PAKALNYTĖ

Gimė: Kaune

Vadybininkė

Gyvena: 4 metus 

Kvala Lampūre, M
alaizijoje

Moto: Carpe diem 

(Gyvenk šiandiena)

„Plate Culture“ – tai novatoriška dviejų lietuvaičių idėja, orientuota į turistus, 
kuriems įdomu pažinti kultūrą iš vidaus, ir kurie yra neabejingi tikram, au-
tentiškam maistui. Reda Štarė ir Audra Pakalnytė sukūrė galimybę turistams, 
keliaujantiems Malaizijoje, užsisakyti vakarienę pas vietinius, kur jie gali pa-
ragauti namų gamybos maisto, susitikti su įdomiais vietiniais žmonėmis ir 
praleisti laiką dalindamiesi istorijomis apie gyvą šių dienų kultūrą. 



Kaip kilo mintis valgymo kultūrą 
paversti verslu?

Reda: Ši idėja gimė iš kelionių patirties. Man pasise-
kė, kadangi gyvenime teko keliauti visiškai neribo-
jant savęs laiku. Per šias keliones man buvo svarbu 
ne tik pažinti pačią kultūrą, bet ir išragauti vietinio 
maisto. Deja, ne visada pavykdavo surasti tas vietas, 
kur valgo vietiniai. Juk dažniausiai jie valgo namuo-
se! Ne kartą buvau pakviesta ir pas vietinius į namus. 
Galiu drąsiai sakyti, jog tai buvo pats skaniausias 
kelionėse ragautas maistas. Beje, tas maistas susi-
pindavo su kultūros pažinimu iš vidaus. Iš kelionės 
įspūdžių ir gimė „Plate Culture“ (plateculture.com) 
idėja. Šiuo metu atsiliepimai apie mūsų veiklą Ma-
laizijoje yra tik patys geriausi.

Ar pasakojate svetimšaliams apie 
Lietuvą, ar ji jiems įdomi?

Audra: Galima sakyti, kad esame lyg Lietuvos am-
basadorės. Sutikti žmonės domisi Lietuva, ji visiems 
atrodo labai egzotinė šalis. Stengiamės perteikti jos 
autentiškumą, kultūrą ir istoriją – kviečiame žmones 
atvykti ir aplankyti mūsų gimtinę. 

Kuo gyvenote, kur dirbote ir kokie 
įvykiai paskatino kurti savo verslą?

Reda: Mano vaikystė prabėgo Trakuose, nuostabioje 
gamtoje su pilnu kiemu draugų. Keturiolikos metų 
persikėliau į Vilnių, kur toliau tęsiau mokslus Vilniaus 
licėjuje. Baigiau matematikos studijas Vilniaus uni-
versitete ir įsidarbinau SEB banke, kuriame kopiau 
karjeros laiptais. Paskutinės pareigos buvo tarp-
tautiniame banko skyriuje Rygoje, kur teko dirbti 
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su gyvybės draudimo produktų kūrimu Lietuvos, 
Latvijos, Estijos bei Ukrainos rinkoms. Tačiau gyve-
nimas labai stipriai keitėsi po mano metų kelionės 
po Indiją ir Pietryčių Aziją. Grįžusi iš jos susidomėjau 
verslais, kurie yra susiję su žmonių elgsena, todėl 
paskutinės mano pareigos Lietuvoje buvo reklamos 
agentūros direktorė. Šiuo metu visu tempu dirbu su 
mūsų startuoliu „Plate Culture“.

Audra: Esu iš Kauno. Vytauto Didžiojo universitete 
studijavau anglų filologijos bei verslo administra-
vimo studijas, taip pat aktyviai dalyvavau AIESEC 
(didžiausia pasaulyje studentų valdoma organi-
zacija, skatinanti tarpkultūrinį bendradarbiavimą) 
veikloje, per kurią ir pamilau skirtingas kultūras bei 
keliavimą. Dar studijų metais turėjau draugų iš 100 
pasaulio šalių. Po studijų išvykau į Jungtinius Arabų 
Emyratus, kur Dubajuje vadovavau nevyriausybinės 
organizacijos veiklai. Po to porą metų padirbėjusi 
Lietuvoje išvykau į Malaizijos sostinę Kvalą Lumpū-
rą. Čia teko dirbti su pora sėkmingai veiklą vystančių 
startuolių, kurie dabar jau yra parduoti. Pastaruosius 

metus vadovavau žmogiškųjų išteklių departamen-
tui vienoje iš didžiausių Malaizijos užsakomųjų pas-
laugų įmonių. Kai įgriso darbas didelėje įmonėje, 
supratau, kad laikas pradėti savo verslą. Taip ir atsi-
rado „Plate Culture“. 

Ar darbas ir yra tas dalykas, kuris 
kiekvieną dieną motyvuoja?

Audra: Papildomos motyvacijos iš ryto tikrai nerei-
kia, kai darai tai, kas tau patinka. Labiausiai džiugi-
na, kai kiekvieną dieną matai savo darbo rezultatus. 
Jie dar labiau motyvuoja. Kitą dieną nori padaryti 
dar daugiau, kad būsimi rezultatai būtų dar didesni.

Reda: O mane įkvepia sutikti žmonės. Ypač dabar 
mes sutinkame labai daug įvairių ir įdomių žmonių. 
„Plate Culture“ mums leidžia ne tik juos sutikti, bet 
ir paragauti jų nuostabių kulinarinių šedevrų. Mūsų 
tikslas, kad tai galėtų patirti vis daugiau į Malaiziją 
atkeliaujančių žmonių.



Jūsų verslo idėja tikriausiai leidžia 
jaustis ypatingoms...

Reda: Nesijaučiame, kad kažkas neeilinio vyktų 
mūsų gyvenime. Nuostabą dažniau jaučiame iš ap-
linkinių žmonių. Jie dažnai stebisi, iš kur turėjome 
tiek drąsos pradėti verslą Azijoje... Stebisi ir pačios 
idėjos novatoriškumu. Mus tai pozityviai nuteikia ir 
įkvėpia! 

Kelionės – tai verslo dalis ar po-
mėgis?

Reda: Man kelionės yra laisvalaikis...

Audra: Aš laisvą laiką praleidžiu su draugais keliau-
dama po kaimynines šalis: Kambodžą, Tailandą,  
Vietnamą, Indoneziją ar kitus Malaizijos regionus 
bei nuostabias jos salas. Kadangi čia yra stipri mais-
to kultūra, kartais važiuojame pora valandų į kitą 
miestą vien tik paragauti tam tikro patiekalo, kuris 
patiekiamas tik tame mieste. 

Kadangi netrumpai gyvenate Ma-
laizijoje, tai ir tikrieji Jūsų namai 
dabar yra ten...

Reda: Esu gyvenusi daugelyje šalių, tačiau nuolat 
grįžtu į Vilnių. Man labai patinka šis miestas, ypač 
vasarą. Nors matau, kad dirbdama su „Plate Culture“ 
vis mažiau laiko praleisiu Vilniuje, tačiau Vilnius visa-
da bus mano namai. 

Audra: Penkerius metus gyvenu Kvala Lumpūre... 
Čia yra mano namai... Toli nuo tikrųjų namų Kaune... 
Gyvenimas Malaizijoje niekada nenuobodus, tai yra 
didelis kultūrų puodas su daug skirtingų tradicijų, 
papročių, virtuvių ir švenčių. Čia amžina vasara, oro 
temperatūra svyruoja nuo +25 iki +35 laipsnių nak-
ties ir dienos metu, dėl to visi yra laimingesni bei 
laisvesni. 
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Kalbėjosi Ieva Ąžuolaitytė

Ko, Jūsų manymu, trūksta 
Lietuvoje?

Reda: Nematau, kad kažko trūktų mano gimtajam 
miestui. Pagyvenusi kitose šalyse įsitikinau, kad pro-
blemos visur panašios. Svarbiausia nuo jų nebėgti, o 
keisti tai, kas nepatinka.

Ar į Lietuvą dar sugrįžtate?
Audra: Grįžtu į Lietuvą bent kartą per metus. Pirmas 
dalykas, ko pasiilgstu, tai mamos gaminto maisto. 
Laikas Lietuvoje būna suplanuotas kiekvienai die-
nai, kad suspėčiau susitikti su visais norinčiais ir 
tais, kurių labai pasiilgstu. Dažniausiai laiką leidžiu 
atostogaudama su šeima bei susitikinėdama su arti-
miausiais draugais. 

Tegul maisto skonis ir kvapai parvilioja Jus į Lietuvą 
dar dažniau.
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SVEČIUOSE VYRAI



Rytį Zemkauską visi gerai žino kaip kompeten-

tingą žurnalistą. Vyresnioji karta jį sieja su lai-

domis „Lankos“, „Snobo naktis“, jaunesnioji – su 

„Pasivaikščiojimais“, „Alchemija“. Šis žurnalistas 

visuomet pasižymėjo kultūriškai vertingesniais 

televiziniais projektais, o ne komercine produk-

cija. O mes Jums norime R. Zemkauską prista-

tyti nauju, tik šį sezoną pirmą kartą išbandytu 

amplua. Jis nuo pavasario semestro pradžios 

tapo Interviu meno ir praktikos dėstytojas Vy-

tauto Didžiojo universitete. 

ATITOLINKIME 

PABAIGĄ 

IR KURKIME 

KUO DAUGIAU 

PRADŽIŲ



Žurnalisto vaidmuo tiesiog suaugęs 
su Jumis. Dėl kokių priežasčių nu-
sprendėte išbandyti visai kitą sferą ir 
pradėjote dėstyti studentams? 
Universitetas mane pakvietė. Manau, jiems reikėjo 

praktikų, žmonių, kurie išmanytų tam tikras konkre-
čias sritis ne tik teoriškai, bet ir turėtų didelę prakti-
nę patirtį. Matyt, aš jiems tikau.

Ir iškart sutikote su pasiūlymu dėstyti...
Abejojau tik tuo, ar aš sugebėsiu. Dėstytojo darbas 

skiriasi nuo darbo televizijoje. Nors panašumų yra: 
ir vienas, ir kitas kalba auditorijai. Tačiau televizijoje 
mes kalbame įsivaizduojamai auditorijai ir tikimės, 
kad ji iš to pasiims sau kažką naudinga. Studentų 
atveju, iš karto gauni rezultatus, nes matai savo dar-
bo vaisius, todėl ta atsakomybė tampa net didesnė. 
Aš nemaniau, kad gali būti didesnė atsakomybė nei 
dirbant televizijoje, bet, pasirodo, gali. 

Kokie įspūdžiai, paragavus dėstytojo 
duonos?
Buvo sunkiau negu tikėjausi prieš pradėdamas... 

Reikia daugiau ruoštis negu galvojau. 110 žmonių 
auditorijoje irgi yra nemažai, be to, reikia pasiekti 
juos visus. Tada jautiesi kaip teatre, kur turi kalbėti 
paskutinei eilei. Aš labai nemėgstu mikrofonų. Kad 
ir kaip paradoksaliai tai skambėtų, mėgstu kalbėti 
gyvu balsu, būti arčiau žmonių, tam, kad jie išgirstų, 
pajaustų energiją. Vien tai perteikti paskutinei ei-
lei nėra lengva. Interviu meno disciplinoje, kuri yra 
humanitarinė, teorinius ir praktinius dalykus gana 
sunku pateikti, todėl visada geriau, kai analizės pro-
cesas yra paverčiamas savotišku kūrybiniu proce-
su ir vyksta kartu. Tam reikia daug energijos. Tiesa, 
studentai man padėjo, labai džiaugiuosi turėdamas 
būtent tokius kolegas, su kuriais mes kartu, manau, 
daug gero padarėme.

O ką Jums davė ši patirtis?
Dėstymas ir bendravimas su studentais suteikė 

daugiau pasitikėjimo jaunąja karta. Aš nepaliauda-
mas jiems kartojau, kad jie turi ruoštis valdyti šalį, 
todėl privalo stengtis ją padaryti geresnę. Man pa-
tinka, kad šansų dar yra. Smagu, jog man pavyko 
perteikti kai kuriuos interviu meno dalykus. Šio kur-
so idėja – išmokinti žmones mąstyti, būti laisviems. 
Įgavau patirties, kaip tai daryti, kokie žodžiai ge-
riau pasiekia auditoriją. Dėstytojaudamas supratau 
dar kai ką apie grįžtamąjį ryšį... Televizijoje pasakai 
ir lauki, kol atsakymas grįš... Kartais jis grįžta tik po 
metų arba po mėnesio, o kartais – visai negrįžta. 
Dirbdamas su studentais, akimirksniu gauni atsaky-
mą. Tai galimybė patikrinti savo teorijas, nuojautas, 
įžvalgas.

Palyginkite žurnalisto ir dėstytojo dar-
bo specifiką.
Aš manau, kad dėstytojo darbas tikrai labai sun-

kus. Jeigu sąžiningai dirbi, o aš iš visų jėgų stengiau-
si taip ir daryti, tai tada tam darbui atiduodi labai 
daug. Be to, negalima pamiršti atsakomybės ir krū-
vio. Prieš kiekvieną paskaitą, aš savęs paklausdavau, 
ką studentai iš manęs gaus. Po paskaitos klausda-
vau kitaip: ar man pavyko jiems kažką duoti? Žurna-
listikoje kyla tie patys klausimai. 
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Norite pasakyti, kad tiek žurnalistų, 
tiek dėstytojų darbai yra panašūs?
Iš esmės visos profesijos panašios. Visa žmogiška 

veikla panaši. Tai yra prasmės ieškojimas ir bandy-
mas nugalėti laiką bei erdvę veikla ir idėjomis, atito-
linti pabaigą ir kurti kuo daugiau pradžių... Taigi nuo 
kėdės gamybos iki žurnalistikos ar darbo universite-
te labai mažas skirtumas.

Ar Jus tenkino parodytos studentų 
pastangos ir jų darbo rezultatai?
Tikrai taip. Mano manymu, universitete mokosi ga-

būs, protingi žmonės. Man patinka tokia auditorija, 
žmonės, kurie pasiskaito, auditorija, kuri klausosi ir 
žino žodžių reikšmes, nes šiais laikais kyla problemų 
dėl elementarių žodžių reikšmių išmanymo. Kalbos 
pajautimas turėtų būti ne televizijos ar dėstytojo, o 
paties žmogaus reikalas. 

Tai gal ir vyraujanti nuomonė, jog visi 
perspektyviausi Lietuvos mokiniai 
renkasi studijas užsienyje ir emigruoja 
iš Lietuvos, yra nevisiškai teisinga. Kaip 
Jūs vertinate „protų nutekėjimą“?
Tegul važiuoja, tegul emigruoja, tegul nuteka, te-

gul teka upeliais... Kad tik daugiau būtų tų upelių! 
Tegul daugiau būna žmonių, kurie pamatys, jog gali 
būti kitaip, geriau, įdomiau, įvairiau. Dalis tų žmonių 
vis tiek sugrįš, jų likimas juos parves atgal. Dalis, aiš-
ku, liks ten, praturtins kitas šalis... Pas mus atvažiuos 
kažkas kitas... Aš to nebijau. Kažkada Česlovas Milo-
šas man yra pasakęs, jog emigracija – tik maža išdai-
ga. To nereikia bijoti. Mes galime važinėti po pasaulį, 
pabūti vienur ir kitur, ieškoti savęs, savo laimės. Tai 
yra didžiulė dovana. Ir aš tikrai nemanau, kad žmo-
nės bėga, manau, jie ieško, kur geriau. Kiekvienas 
turi savitą supratimą, kas jam geriau. Kiekvienas 
ieško laimės. Mes pamirštame, kad gyvename savo 
gyvenimą, o ne esame kažkokių determinuotų pro-
cesų dalis. Būkim laisvesni. 
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Ir būdami laisvesni užsitikrinsime atei-
tį Lietuvoje? Kaip manote, ar sėkmės 
lydimų žmonių gyvenimai priklauso 
nuo valstybės, ar nuo jų pačių iniciaty-
vos, noro ir pastangų? 
Manyčiau, kad nuo žmogaus pastangų... Kiekvie-

nas turi pradėti nuo savęs... Tik tada galėsime reika-
lauti to iš valstybės, valdininkų. Šiandien mes gal-
vojame, kad valdininkai yra valstybė, tačiau turime 
suprasti, jog mes esame valstybė. Iš valdininkų turi-
me teisę reikalauti, nebūtina eiti pas juos susilenkus. 
Beje, tai jie turi ateiti pas mus susilenkę. Jie mums 
tarnauja, ne mes jiems. Pakeisti galima viską, bet 
pradėti reikia nuo savęs... Kas rytą paklauskime sa-
vęs, ką jau padarėme, kad gyvenimas būtų geresnis. 
Aš patarčiau visiems: negyvenkite šiukšlyne, nekal-
bėkite ir nerašykite to, kas vertas šiukšlyno, tuomet 
nebus šiukšlyno galvoje.

Ar pats norėtumėte dabar tapti stu-
dentu?
Ne! Tiek dabar daug turiu įdomios veiklos, kad 

būti tuo studentu, kuriuo buvau prieš dvidešimt 
metų, nenorėčiau. Tiesa, aš kiekvieną dieną esu 
studentas... Aš nuolat studijuoju krūvas šaltinių, ieš-
kodamas medžiagos savo naujausiai laidai, dviem 
projektams, kuriuos prodiusuoju. Kiekvieną dieną 
mokausi, kiekvieną dieną ieškau, bandau kažką išsi-
aiškinti. Mokymasis niekada nesibaigia. Ruošdama-
sis paskaitoms savo studentams, aš išmokau, išstu-
dijavau gausybę dalykų, vadinasi, buvau studentas. 

Jūsų ir šių laikų studentų gyvenimas 
labai pasikeitęs? 
Manau, kad dabar studentams sunkiau, nes pro-

gramos labai suspaustos, yra daug medžiagos, įvai-
riausių teorijų, todėl sunkiau viską aprėpti. Ir ne tik 
studentams, bet ir mokiniams. Jie tiktai suspėja at-
likti tai, kas numatyta programoje, bet visiškai netu-
ri laiko pagalvoti, pabūti su savimi. Patikėkite, jiems 
tikrai reikalingos pauzės, tam tikra kontempliacija. 
Dabar žmonės daug dirba, jų gyvenimai susideda iš 
nemažai komponentų. Reikėtų nepamiršti skirti lai-
ko apmąstymams. Beje, studentavimas vis tiek turi 
būti ir džiugus dalykas. Gal klystu, bet mes buvom 
šiek tiek smagesni, nors negalėjome kažkur išvyk-
ti, neturėjome prieigų prie vertingų neideologiškai 
apkrėstų šaltinių... Dabar mokytis yra įdomiau, bet 
laiko pagalvoti, kas yra labai svarbu, deja, trūksta. 

Ką galėtumėte palinkėti esamiems ir 
būsimiems studentams? 
Aš linkiu žmonėms pajusti, jog jie yra akademinėje 

aplinkoje, ir ja pasidžiaugti. Mokslo aplinka duoda 
daug: tam tikrą pasaulio matymą, suteikia kompasą, 
kuris leidžia nepasiklysti. Išsilavinęs žmogus, per-
skaitęs pirmus keturis straipsnio sakinius, supranta, 
kas įvyko. Jam lengvai neįpirši tų niekų, kurių apstu 
šiuolaikinėje mūsų viešojoje erdvėje. Taip pat linkė-
čiau pasiimti mokslo pagrindą, kuris nuolat vystosi ir 
keičiasi, pripažįsta savo netobulumą, invariantišku-
mą. Reikia tik džiaugtis, jog jauni žmonės, nors žino 
ne daug, bet siekia to žinojimo, visada abejoja. Mes 
labai daug turime galutinių sprendimų, primityvių, 
nelanksčių, dažniausiai kažkieno iš anksto suprogra-
muotų matymų, iš kurių kyla fašizmas ir visas kitas 
blogis. Akademinė bendruomenė, universitetas gel-
bėja nuo liūdesio, nes pasaulis yra skirtas džiaugtis. 
Universitetas yra vartai į džiaugsmą.

Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Gintautė Pugačiauskaitė
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LĖLĖS, 
ŽINANČIOS 
VISAS 
JŪSŲ 
PASLAPTIS

MOTERIS IR KŪRYBA



Edita Kušleikienė – ypatingu talentu apdovanota menininkė iš 
Utenos. Ji tikrai labai kūrybinga ir išradinga: jos kurtos lėlės tie-
siog užburia savo gyvybingumu ir netikėtomis išraiškomis, rūbai 
prašyte prašosi į kiekvieno rūbų spintą, piešti paveikslai ir tapo-
mos sienos – tarsi gyvi langai į gamtą. O kur dar šimtai kitų Edi-
tos darbų?! Ko tik ji savo rankomis nepaverčia mažais stebuklais? 
Pasak menininkės, kūryba apima visą jos gyvenimą, o diena ar 
dvi be jos – kaip žuviai ištrauktai iš vandens – iškart trūksta oro... 



Edita, neseniai baigėte studijas 
ir esate diplomuota siuvimo 
technologė. 

Kai stojau prieš ketverius metus, tikėjausi daugiau 
meninės pakraipos studijų, tačiau teko šiek tiek nu-
sivilti, kadangi daug tiksliųjų mokslų reikėjo moky-
tis... Bet tai puiki mankšta smegenims, jei mokaisi, o 
netinginiauji. Tik trūkumas tas, jog aplinkiniai mano, 
kad mūsų specialybė – lengviausia, o aš asmeniškai 
galvoju, kad tiek studijų programa, tiek baigiama-
sis darbas yra vieni iš sudėtingesnių. Visi stoja, kur 
madinga, bet retas susimąsto, ką iš tiesų gyvenime 
norėtų veikti.

Kaip Jums kilo mintis sukurti rūbų 
kolekciją „Etno ritmu“?

Studijos labai pakeitė mano supratimą apie drabužį 
ir audinį bei lietuvių tradicijas, nors lietuvių liaudies 
menui ir literatūrai aš niekada nebuvau abejinga. 
Tiesiog kartais labai apmaudu, jog visi žavimės kito-
kia kultūra ir visai pamirštame savo šaknis. Noriu pa-
sakyti, jog niekada visiškai nesuprasime rytietiškos 
ar vakarietiškos kultūros ir nebūsime ten originalūs. 
Mes turime semtis idėjų iš savo šaknų ir tuo žavėti 
likusį pasaulį. M. K. Čiurlionis yra sakęs, jog „liaudies 
menas turi būti mūsų meno pamatas, iš jo turi iškilti 
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savotiškas lietuviškas stilius, jis yra mūsų pasididžia-
vimas, nes tas gražumas, kurį jis turi savy, yra grynas, 
savotiškas ir išimtinai lietuviškas“. Sukurta kolekcija 
man brangi, nes aš jai atidaviau visą savo meilę ir 
sielą. Norėjau, jog jaunimas pamatytų, kad linas yra 
labai gražus, jį galima dėvėti ir puikiai jaustis. Mūsų 
senoliai santarvėje gyveno su visu pasauliu, jų kas-
dienybė yra tikra priešprieša sergančiai daugybe 
socialinių ligų šiandieninei visuomenei. Lietuvių 
tradicijos, drabužių autentiškumas, natūralumas, 
ornamentika, lietuviška dvasia įkvėpė sukurti dra-
bužių kolekciją „Etno ritmu“. Šiuolaikiškas pasaulis 
atsigręžia į praeitį, į savo ištakas, ieško natūralumo, 
juk nauja – tai tik pamiršta sena.

Ar ši kolekcija tinkama ir XXI am-
žiaus žmogui, ar ji tik duoklė mūsų 
senoms tradicijoms?

Visos drabužių kolekcijos kuriamos remiantis nau-
jausiomis mados tendencijomis. Sukurta kolekcija 
„Etno ritmu“ – tai vientisas, lietuvių etnografinių 
motyvų įkvėptas drabužių ansamblių rinkinys, skir-
tas dėvėti kasdien ir tinkantis tautiškų švenčių metu. 
Nuolatinis skubėjimas atima iš mūsų galimybę pasi-
nerti į papročius ir tradicijas, tačiau kiekvienas turė-
tume stabtelti ir prisiminti savo protėvius, juk liau-
dies menas yra persunktas giliausių sielos jausmų, 
gimęs ir augęs stipriai veikiant aplinkai. Senoliai pui-
kiai jautė gamtą, jos ritmą: ritmingai plaka žmogaus 
širdis, ritmingai keičiasi diena ir naktis, metų laikai, 
ritmingai persipina liaudiški motyvai ir ornamentai. 
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Kas dar be liaudiškumo Jus 
įkvėpė kurti lininius rūbus, kurie 
dažnai laikomi nuobodžiais ir 
senamadiškais?

Kolekciją įkvėpė tautiniai lietuvių drabužiai – jų 
paprastumas, simetrija ir natūralumas. Stengian-
tis neatitolti nuo šiuolaikiškų tendencijų, kolekciją 

inspiravo Donna Karan – viena žymiausių Niujorko 
dizainerių bei pasaulio mados kūrėjų moterų. Jos 
2012 metų pavasario – vasaros Haičio etnografiniais 
motyvais sukurta kolekcija įtraukia į autentiškų raš-
tų, lino ir šilko sūkurį. Drabužiams būdingi reljefiniai 
skaidymai, smėlio laikrodžio siluetas, klostuoti sijo-
nai, natūralūs audiniai ir pastelinės žemės spalvos. 
Taip ir mano kūryboje liaudiški motyvai buvo per-
keltai į kuriamą kolekciją, bet interpretuoti savaip. 

Tautiniai drabužiai – šventinė apranga, kuria buvo 
dabinamasi iki XIX amžiaus antrosios pusės bei XX 
amžiaus pradžios. Visose Lietuvos etninėse zonose 
(Aukštaitijoje, Dzūkijoje, Suvalkijoje, Žemaitijoje) jų 
komplektai buvo formuojami iš pagrindinių apran-
gos elementų: galvos papuošalų – dangos, marš-
kinių, liemenės, sijono, prijuostės, rišamos juostos, 
apavo. Nors sukurtoje kolekcijoje pradingsta marš-
kiniai, bet jų baltumas atsiskleidžia atskirose drabu-

žių detalėse, naudojant tam tikslui sukurtą audinį. 
Liemenes primena palaidinių konstrukcija bei au-
tentiškai ornamentuotas audinys. Sijonuose išlieka 
pūstumas. Rišamos juostos pakeičiamos grubiais 
lininio pluošto nertais diržais. Galvos apdangalai 
šiuolaikiški, bet turi tautinį prieskonį. Avalynę kei-
čia paprastos vilnonės kojinaitės, suteikiančios žais-
mingumo ir šiltumo pojūtį.
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Be pomėgio kurti drabužius ir 
meilės linui kuriate ir nuostabias 
kolekcines lėles. Kaip atrodote 
šį pomėgį?

Lėlėmis susidomėjau prieš dvejus metus. Pirmąją 
lėlę gaminau iš 500 g polimerinio molio, ir kurio, 
deja, užteko tik pusei lėlės. Žodžiu, košmaras... Nors 
tada man ji buvo labai graži. Ją vis dar turiu... Po 
metų lėlių lipdybos buvau nuleidusi rankas, nes kur 
bepasižiūrėsi, lėlės buvo nuostabios, o maniškės – 
klaikios... Aš tobulėju labai mažais žingsniukais... Kai 
palyginu su meistrų darbais savuosius, norisi verk-
ti... Bet mes turime svajonių... Ir norime jų siekti. 
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Kam skirtos šios lėlės? 
Tai tik žaislas, ar kažkas daugiau?

Šios lėlės – suaugusiųjų žaislai. Jos ir interjero deta-
lė, smagi dovana arba geriausia draugė grįžus namo 
vėlai vakare. Lėlė – tai namų būtybė, kuri gyvena 
kartu ir žino visas paslaptis. Pakvieskite ją išgerti 
kavos arba pasiūlykit šokoladinių saldainių – ji žino 
tiek įvairiausių istorijų...

Kaip kitose šalyse vertinamas 
šis menas?

Archeologų manymu, pirmasis seniausias žinomas 
žaislas yra lėlė, surasta Egipto kapuose. Šis radinys 
datuojamas 2000 m. pr. Kr. Lėlių taip pat buvo ras-
ta vaikų kapuose Graikijoje ir Romoje. Dauguma jų 
buvo medinės, keramikinės, jos buvo palaidotos su 
turtingesnių šeimų vaikais. Lėlės su kilnojamomis 
galūnėmis ir pakeičiama apranga pradėtos gamin-



ti 200 m. pr. Kr. Lėlės nuo seniausių laikų buvo ga-
minamos iš įvairiausių medžiagų: akmens, molio, 
medienos, kaulo, audeklo ir popieriaus, porcelia-
no, kaučiuko ir plastiko. Senovėje lėlės buvo nau-
dojamos vaizduoti dievybėms ir naudotos atlikti 
religines ceremonijas bei ritualus. Dabar lėlės labai 
vertinamos, ypač kaip meno kūriniai. Meistrai, ku-
rie jas sukuria dieviškai, parduoda po keliasdešimt 
tūkstančių eurų ir šeimininkai netgi įrengia atskirus 
kambarių interjerus pagal lėlės stilių. Lėlė – tai namų 
gyventojas, šeimos narys. 

Ką jaučiate gamindama šias 
lėles? Esate tarsi kūrėja, įkvepian-
ti gyvybę negyviems daiktams.

Kiekvieną lėlę darau su didele meile. Jos man yra lyg 
vaikai. Jas dailinu, rengiu, kalbuosi su jomis, nes tai 
yra gyvi žmogeliukai, turintys savo istoriją.



O ar pati turite namuose 
savo kurtų lėlių? 
Ar puošiate jomis savo namus?

Mano namuose nuolat gyvena nemažai lėlyčių. Aš 
tuo labai džiaugiuosi. Labai gera, kai lėlė pas mane 
pagyvena kokį pusmetį, mes su ja pasidaliname vi-
somis svajonėmis ir paslaptimis, ji man papasakoja, 
kokių namučių norėtų, ir aš stengiuosi tokius suras-
ti. Mes tiek susidraugaujame, jog būna nesunku išsi-
skirti, nes aš žinau, kad ji ten laukiama.

Esate tikra auksarankė...
Auksaranke savęs tikrai nelaikau, tai didelio darbo ir 
susidomėjimo rezultatas. Nemanau, kad iš mamos 
kūrybiškumą paveldėjau, nes ji dirbo tiek, jog tikrai 
neturėjo laiko, kada mane mokinti. Viskam reikia tik 
didžiulio noro. Lietuvės – labai nagingos moterys, 
tik nuvertina savo galimybes. Juk mūsų moterims 
vieni niekai įkalti vinį ar nudažyti tvorą. Mes esame 
kuklios, bet tai irgi mūsų kultūros dalis ir aš tuo di-
džiuojuosi. O tikram menininkui (nors aš tokia savęs 
nelaikau, nes nereikia dėmesio ir garbės) užtenka 
galimybės daryti norimą darbą.

Ar šeimoje yra daugiau moterų, 
kurių hobis yra rankdarbiai? O gal 
draugių tokių turite? Galbūt turite 
tradiciją kartu susitinkusios kurti?

Vaikystėje, kai dar net į mokyklą neėjau, turėjau te-
tulę, kuri išmokė nerti, megzti, siuvinėti. Žymiai vė-
liau pradėjau piešti. Na, o visiškai pasinėriau į rank-
darbius būdama trisdešimties, kai pagimdžiau sūnų 
ir turėjau daugiau laisvalaikio. Rimtai rankdarbiauju 
penkerius metus. Tuomet atradau naujų bendra-
minčių ir labai mielų žmogeliukų, kurie skatino dirb-
ti ir neleido nuleisti rankų. Susiradau bendraminčių 
visoje Lietuvoje ir už jos ribų, ir, manau, kad drau-
gystė išgelbės pasaulį.
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Kūryba – savotiškas bendravimo 
būdas. 

Kūryba – tai didelis darbas ir kančia. Tikras kūrėjas 
yra kankinys. Aš esu daugiau amatininkė ir kūrėja ar 
dailininke savęs nelaikau. Kūrėjas išgyvena dėl savo 
kūrinio. Tai gyvenimo ir kūrybos priešpriešos filoso-
fija, sunku į ją gilintis ir sunku nepasirodyti banaliai. 
Bet žinoma, jog rankdarbiai ir jų idėjos vienija ben-
draminčius.

Tikriausiai bendraminčiams 
susitikti puiki proga būtų paroda...

Nėrinių, paveikslų, lėlyčių parodų jau buvo. Ir arti-
miausiu metu ruošiuosi parodai su savo lėlytėmis 
Vytauto Valiušio keramikos muziejuje.

Dažnai moterys baiminasi, kad 
parodžius kuriamų darbų 
gamybos pamokėles atsiras 
šimtai kitų, kurios kopijuos ir taps 
konkurentės. Kaip jaučiatės Jūs?

Jei bijočiau, argi daryčiau pamokėles? O gal būtų 
galima klausti kitaip: jei būčiau profesionalė, ar da-
linčiausi? Aš esu mėgėja, nebaigusi jokių kursų ir 
mokslų. Tiesiog kiekvienas, kuris siekia tikslo ir do-
misi, atras, o tam, kuriam neįdomu, rodyk nors šimtą 
kartų – nesupras. Konkurencija labai sveika – ji ver-
čia tobulėti ir nesėdėti vietoje. Aš irgi esu palandžio-
jusi internete ir atradusi gudrybių... Dėkoju tiems 
žmonėms, kurie pasidalino savo patirtimi.

Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Ieva Ąžuolaitytė
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LIETUVOS KAMPELIAI
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Parengė leidykla 
„Terra Publica“
Druskininkai garsėja kaip seniausias ir vienas žymiausių Lietuvos kurortų. Šis Lietuvos pietuose 
įsikūręs miestas kasmet sulaukia ne tik lankytojų, išsiilgusių poilsio ir ramybės, bet ir tų, kurie 
mėgsta ilsėtis aktyviai. Aktyviems poilsiautojams Druskininkai tikrai turi ką pasiūlyti. Kviečia-
me keletą dienų papramogauti ištisus metus lankytojų laukiančiame kurorte. 

Prieš pradėdami aktyvaus laisvalaikio dieną, užsu-
kime į Druskininkų turizmo ir verslo informacijos  
centrą. Jis įsikūręs Gardino g. 3. Centras veikia nuo 
1995 m. rugpjūčio 9 d. Tai vienas pirmųjų turizmo in-
formacijos centrų Lietuvoje. Ši įstaiga teikia turizmo 
paslaugas, informaciją turistams ir verslo paslaugas 
verslininkams, įmonėms. Konferencijų salių nuoma, 
seminarų organizavimas, 4 žvaigždučių kempingas 
– visa tai siūlo Druskininkų turizmo ir verslo infor-
macijos centras.

PATIRKIME NUOTYKIŲ 
DRUSKININKUOSE

Pirmoji diena



Visai šalia Turizmo ir verslo informacijos centro rasime Druskininkų kem-
pingą, siūlantį po aktyviai praleistos dienos apsistoti nakvynei. Čia įreng-
tos aikštelės, pritaikytos tiek palapinėms, tiek kemperiams. Poilsiautojai 
gali apsistoti ir viename iš 10 stacionarių kempingo namelių, o norintys 
dar ir pramogos, gali rinktis vigvamą – indėnišką palapinę. Apsistoju-
siems suteikiamos tokios paslaugos kaip virtuvė, skalbykla, dušas, tuale-
tas, bevielis internetas ir kt. 

Iš Gardino gatvės važiuokime iki V. Kudirkos gatvės. 
Sankryžoje su M. K. Čiurlionio gatve sukime į kairę 
ir važiuokime į Turistų gatvę. Palikę automobilį aikš-
telėje eikime pasivaikščioti po 2011 m. sutvarkytą 
Vijūnėlės parką. Parkas įkurtas tarp dviejų garsiau-
sių Druskininkų kurorto vandens telkinių – Drusko-
nio ežero ir Vijūnėlės tvenkinio. Čia įrengti nauji ir 
atnaujinti seni dviračių ir pasivaikščiojimo takai, pa-
statyta net 10 medinių lieptų, sukurtos jaukios poil-
sio erdvės, atnaujintas paplūdimys, įrengta tinklinio 
aikštelė. Parko teritorijoje stovi mažosios architek-
tūros elementas – besikaunančių avinų skulptūra. 
2012 m. parkas pasipuošė narcizais – jų pasodinta 
net per 100 tūkst. 2013 m. parkas apsodintas saku-
romis – japoniškomis vyšniomis. 

PATIRKIME NUOTYKIŲ 
DRUSKININKUOSE

Druskininkų 
kempingas

Vijūnėlės parkas
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Kirtę M. K. Čiurlionio gatvę važiuokime Šv. Jo-
kūbo gatve. Ja vykime iki žiedinės sankryžos, 
po to sukime į T. Kosciuškos gatvę, o priva-
žiavę sankirtą su Maironio gatve važiuokime 
dešinėn – pasieksime ONE nuotykių parką. 
Tai didžiausias pramogų parkas Lietuvoje, ku-
ris kviečia visus, mėgstančius aktyvų poilsį ir 
turiningą laisvalaikį gamtoje. 3 ha teritorijoje, 
tarp medžių išdėstytose trasose, poilsiautojų 
laukia 150 skirtingų rungčių, daugiau nei 30 
adrenalino kupinų nusileidimo takų, dviaukš-
tė lenktynių trasa, „Tarzano skrydis per Nemu-
ną“ ir „Ekstremalusis Tarzano skrydis per Ne-
muną“. Tai daugiau nei 400 metrų ilgio trasos, 
nusidriekusios virš didžiausios Lietuvos upės, 
kur galima pasiekti net 55 km/val. greitį.

Už kelių šimtų metrų įsikūręs Druskininkų sveikati-
nimo ir poilsio centras AQUA – tai didžiausias Lie-
tuvoje poilsio, pramogų ir gydymo kompleksas. Čia 
laukia net 20 skirtingų pirčių kompleksas, baseinai, 
nusileidimo kalneliai, kaskados. Net ir tais, kurie 
trokšta ramybės, čia pasirūpinta, – įrengta poilsio 
erdvė. Pasimėgavę vandens pramogomis įsikurki-
me nakčiai indėniškuose vigvamuose.

Druskininkų 
vandens parkas 

ONE 
nuotykių 
parkas 



Druskininkų 
vandens parkas 



Antrą dieną keliaukime į Vilniaus alėjoje įkurtą Gy-
dyklų parką. Čia žaliuoja medžių alėjos, pastatytos 
mineralinio vandens biuvetės, stovi skulptoriaus 
Broniaus Vyšniausko sukurta Ratnyčėlės skulptūra 
ir galerija, skirta poilsiaujantiems prastu oru. Per  
Ratnyčėlės upę nutiestas žavingas lenktas tiltelis. 
Gydyklų parkas buvo įkurtas dar 1838 m., o nuo 
2010 m. pradėti rekonstravimo darbai – nutiesti 
nauji pėsčiųjų takai, įrengti suoleliai, apšvietimas, 
šiltuoju metu žydi ryškiaspalviai gėlynai.

Antroji diena

Gydyklų 
parkas



Grįžkime į M. K. Čiurlionio gatvę ir ja 
vykime rytų kryptimi. Sukime į Lateže-
rio gatvę ir miškinga vietove važiuoki-
me iki Ratnyčios gyvenvietės. Ten, kur 
Latežerio gatvė kertasi su Saulėtekio 
gatve, sukime kairėn. Privažiavę žiedi-
nę sankryžą, keliaujame į Smiltynų ga-
tvę – čia ieškome 9 numeriu pažymėto 
namo ar ant tvoros kabančio užrašo 
– „Druskos studija“. Čia, Aušros ir Tau-
ro Česnulevičių sodyboje, gaminami 
neįprasti – iš druskos sukurti – meno 
kūriniai.

Toliau keliaukime į Grūto parką, kurį pasieksime vykdami A4 magistrale. Parke 
išvysime sukauptą sovietinių ideologinių skulptūrų, lagerių fragmentų, sargybos 
bokštelių – sovietinės okupacijos atributų – kolekciją. Muziejuje kaupiama me-
džiaga apie sovietinę propagandą, ekspozicijose atkurtas rinkimų „agitpunktas“, 
sovietinių laikų „lunaparkas“. 

„Druskenių namai“

Sodyboje vykdomi kūrybiniai užsiėmimai: „Sūri pamoka pas Taurą“, kurios metu visi kviečiami sukurti po 
du „sūrius“ dirbinius: lipdytą ir drožinėtą. Edukacinė programa vyksta beveik dvi valandas. Pamokose gali 
dalyvauti ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Sodybos šeimininkai taip pat supažindina su druskos skulptūrų 
ekspozicija, medžio drožiniais, sodyboje siūloma ir dar viena nauja pramoga – pasivažinėjimas elektromo-
biliu, kurį sukūrė pats sodybos šeimininkas T. Česnulevičius.

Sovietinių 
skulptūrų 

parkas
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„Snow Arena“
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Jei vis dar turime jėgų, aplankykime žiemos pramo-
gų kompleksą „Snow Arena“. Keliaukime A4 magis-
trale, po to M. K. Čiurlionio gatve, tačiau į miestą 
nesukime – vykime į Veisiejų gatvę. Tada 180 keliu 
važiuokime tol, kol išvysime žiemos pramogų kom-
plekso pastatus. Čia veikia trys slidinėjimo trasos, 
pritaikytos tiek kalnų slidinėjimo, tiek snieglenčių 
sportui, dvi iš jų veikia visus metus. Jei dar nemoka-
te čiuožti, kvalifikuoti kalnų slidinėjimo instruktoriai 
greitai išmokys čiuožti slidėmis ar snieglente. Kom-
plekse veikia įrangos ir aprangos nuomos punktas, 
vaikų pramogų parkas, 8 restoranai ir barai.

Žiemos pramogų komplekse „Snow Arena“ galime 
pabūti ilgiau – penktadieniais ir šeštadieniais „Snow 
Arena“ dirba net iki 23 val. Praleidę puikią ir kupiną 
įspūdžių dieną Druskininkuose, galime traukti namo 
arba likti ir pernakvoti Druskininkų kempinge. 

„Snow Arena“

Daugiau kelionių maršrutų

 ieškokite kelionių žinyne 

„ĮDOMIAUSIOS KELIONĖS 

PO LIETUVĄ AKTYVIAI“



Įdomiausios 
kelionės po 
lietuvą

Įdomiausios 
kelionės po 
lietuvą
su leidykla Terra Publica

ieŠkokiteknYGYnuose

Šią vasarą būtinai pakeliaukite ne tik po 

užsienio Šalis, bet ir po savo kraŠtą. Juk 

tikrai dar ne visus lietuvos kampelius esate 

aplankę. pažinti lietuvą padės leidyklos 

„terra publica“ iŠleisti kelionių žinynai, 

kurie pakvies pažinti savo kraŠtą keliauJant 

automobiliu ar pėsčiomis, o aktyviesiems 

pasiūlys kelionių idėJų  po lietuvą dviračiais, 

baidarėmis, laivu ir net lėktuvu.

  70 parengtų maršrutų pėsčiomis ir automobiliu; 
  apie 700 spalvotų iliustracijų; 
  per 1100 lankytinų vietovių aprašymų; 
  detalius 1:250 000 mastelio žemėlapius su 

pažymėta kelionės eiga; 
  informacines lenteles su maršruto ilgiu (km), 

trukme (val.), sudėtingumo lygiu bei kita keliautojams 
naudinga informacija;

ŽinYne „Įdomiausios kelionės 
po lietuvą“ rasite:

ŽinYne „Įdomiausios kelionės 
po lietuvą aktYviai“ rasite:

  70 maršrutų dviračiais, baidarėmis, laivais, oru; 
  apie 600 spalvotų iliustracijų; 
  per 850 lankytinų vietovių aprašymų; 
  detalius 1:250 000 mastelio žemėlapius su  

pažymėta kelionės eiga; 
  informacines lenteles su maršruto ilgiu (km),  

trukme (val.), sudėtingumo lygiu bei kita keliautojams 
naudinga informacija; 

  daug tikrų ir legendomis apipintų faktų.

ieŠkokiteknYGYnuose
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Vasara daugumai asocijuojasi ne tik su 
atostogomis, saule ir šiluma, bet ir su įvai-
riomis šventėmis. Šis metų laikas dažniau-
siai pasirenkamas ir santuokos sakramen-
tui švęsti. Bažnytinei santuokai reikalingos 
tam tikros apeigos bei pasiryžimai visam 
gyvenimui. Džiugu, kad jaunieji nebijo pri-
siimti atsakomybės ir vis daugiau santuo-
kų įvyksta ne tik santuokų rūmuose, bet ir 
bažnyčioje. Tik ar visi žino ir pasigilina, ką 
reiškia santuokos priesaika ir kam ryžtasi 
vyras ir moteris prisiekdami amžiną meilę 
vienas kitam Dievo akivaizdoje? Tai – ne 
skambūs žodžiai ir ištrauka iš romantinio 
filmo. Tai – labai rimtas ir svarbus įsiparei-
gojimas. 

SANTUOKOS SAKRAMENTAS
Pasak Bažnyčios katekizmo, santuokos sakramentas 
– tai Dievo bei Bažnyčios liudytojų akivaizdoje vyro 
ir moters duota priesaika visą gyvenimą vienas kitą 
mylėti, gerbti ir susilaukti vaikų bei juos ugdyti. San-
tuoka, kurią vyras ir moteris sudaro visam gyveni-
mui kaip bendrą sąjungą, skirta sutuoktinių gėriui ir 
vaikams gimdyti bei auklėti. Esminės santuokos sa-
vybės, kurios turi būti žinomos ir besąlygiškai priim-
tinos besituokiantiems krikščionims – vienumas ir 
neišardomumas. Tai reiškia, jog santuoka sudaroma 
tik vieną kartą ir jokios žmogiškos jėgos negali būti 

išardyta. Santuokinį ryšį įtvirtino pats Dievas, todėl 
pakrikštytųjų sudaryta santuoka niekada negali būti 
panaikinta: „Taigi jie – jau nebe du, o vienas kūnas. 
Ką tad Dievas sujungė, žmogus teneperskiria“ (Mt 
19, 6). Santuokoje vyras ir moteris yra lygiateisiai, 
vienas kitam atsidavę, tarnaujantys ir pasiryžę būti 
atviri gyvybės dovanai bei drauge auginti vaikus.

Kodėl kuriant šeimą reikia priimti 
santuokos sakramentą?
Visiems žinoma, bet gal ne visiems suprantama, 
kodėl gyventi susidėjus yra nuodėmė. Tai turėtų 
pailiustruoti paprastas gyvenimiškas, gal kiek gru-
bokas legalaus ir nelegalaus darbo palyginimas. Be 
to, gyvendami be santuokos sakramento vyras ir 
moteris tarsi vedžioja vienas kitą už nosies, negerb-
dami savęs, kitų ir Dievo. Juk Dievas sukūrė žmogų 
bendrystei, o dviejų žmonių meilę pakėlė iki aukš-
čiausio lygmens – iki sakramento, kurį, vienintelį 
iš visų sakramentų, būsimieji vyras ir žmona teikia 
patys sau! Gyvenimas susidėjus, ikivedybiniai inty-
mūs santykiai be santuokos yra tarsi viešas mela-
vimas. Neįsipareigojimai vieno kitam, neatvirumas 
gyvybei tarsi padaro mylimuosius daiktais, įrankiais 
malonumams tenkinti. Kadangi santuokoje vyras ir 
moteris turi lygias teises gerbti vienas kitą, mylėti, 
tausoti, todėl ir gauna prasmingą dovaną – auginti 
vaikus su Dievo palaima. Dar nuo senų laikų baž-
nytinė santuoka reiškė viešą įsipareigojimą visam 
pasauliui, Dievui, artimiesiems, visuomenei, kurioje 
gyvenama, prisipažinimą mylint ir tos meilės legali-
zavimą. Nepaneigsime, jog ir šiuo metu ne visi drįs-
ta tą pripažinti ir pasiryžti mylėti vieną žmogų per 
visą gyvenimą.

Kam teikiamas Santuokos sakramentas?
Santuokos sakramentas teikiamas vyrui ir moteriai, 
kurie yra dar nesudarę galiojančios bažnytinės san-
tuokos, myli vienas kitą ir tvirtai apsisprendę, išreiš-
kia abipusį sutikimą visam gyvenimui kurti krikščio-
nišką šeimą, gimdyti bei auginti vaikus. 

Santuokos sakramento simboliai
Priesaika – tai laisvas, tvirtas, Dievo ir žmonių aki-
vaizdoje viešai paskelbtas pasižadėjimas vienas ki-
tam visada išsaugoti ištikimybę, laimėje, varge, svei-
katoje ir ligoje – visą gyvenimą vienam kitą mylėti ir 
gerbti.

DRĄSA 
ĮSIPAREIGOTI 
AMŽIAMS
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Žiedas žymi ištikimybę, įsipareigojimą ir nesibai-
giančios meilės pasirinkimą.

Santuokos sakramento apeigos
Suskambus bažnytiniam varpui, kuris skelbia apei-
gų pradžią, užgroja vargonai, sužadėtiniai, lydimi 
liudytojų ateina prie altoriaus, pagarbiai nusilenkia 
ir prisiartina prie jų laukiančio kunigo. Apeigas ku-
nigas pradeda persižegnodamas ir pasveikindamas 
sužadėtinius bei visus svečius. Tuomet giedamas 
himnas Šventajai Dvasiai, kuri yra įvairių dovanų šal-
tinis. Po himno kunigas skaito maldą už jaunuosius. 
Visi atsako: „Amen“.

Skaitomi skaitiniai iš Šventojo Rašto. Tuo metu gali-
ma sėdėti. Kai kunigas skaito ištrauką iš Evangelijos 
– visi stovi. Po Evangelijos kunigas paaiškina skai-
tytą tekstą, primena krikščioniškosios santuokos 
esmę, sutuoktinių meilės patvarumą, šio sakramen-
to malones ir įsipareigojimus.

Po pamokslo liturgijos vadovas užduoda klausimus 
jaunajam: „Ar esi rimtai apsigalvojęs, niekieno never-
čiamas ir tikrai pasiryžęs vesti šią savo sužadėtinę?“ 
Jaunasis atsako: „Esu.“ Po to klausiama ir jaunosios: 
„Ar esi rimtai apsigalvojusi, niekieno neverčiama ir 
tikrai pasiryžusi tekėti už šio savo sužadėtinio?“ Jau-
noji atsako: „Esu.“ Po to dvasininkas klausia jaunųjų: 
„Ar pasižadate santuokos kelyje visą gyvenimą vie-
nas kitą mylėti ir gerbti?“ Kiekvienas atsako: „Pasiža-
du“. Tada dvasininkas, atsižvelgdamas į besituokian-
čiųjų amžių, klausia apie vaikus: „Ar sutinkate pagal 
Dievo valią susilaukti vaikų ir juos auklėti, kaip liepia 
Dievas ir Bažnyčia?“ Jaunieji atsako: „Sutinkame“.

Liturgijos vadovas kviečia jaunuosius paduoti vie-
nas kitam dešinę ranką ir tarti priesaikos žodžius. 
Pirmasis prisiekia jaunasis: „Aš, Jonas, imu tave, Ona, 
savo žmona ir prisiekiu visada būti tau ištikimas: kai 
laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar 
ligos suims – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. 
Tepadeda man Dievas!“ Tada prisiekia jaunoji: „Aš, 
Ona, imu tave, Jonai, savo vyru ir prisiekiu visada 
būti tau ištikima: kai laimė lydės ar vargas suspaus, 
kai sveikata tvers ar ligos suims – visą gyvenimą tave 
mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!“

Kunigas sutuoktinius peržegnoja, kreipiasi į liudyto-
jus ir kviečia pagarbinti Dievą trumpa malda. Tada 

palaimina žiedus, kuriuos jaunavedžiai užmauna 
vienas kitam tardami šiuos žodžius: „Ona (Jonai), 
imk šį žiedą – mano meilės ir ištikimybės tau žen-
klą – vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dva-
sios.“ Apeigų pabaigoje teikiamas iškilmingas palai-
minimas jaunavedžiams.

Kas gali teikti santuokos 
sakramentą?
Santuoka – tai vienintelis sakramentas, kurį teikia 
ne kunigas, bet vienas kitam Dievo akivaizdoje pri-
siekiantys sužadėtiniai. Santuokos apeigose daly-
vaujantis kunigas (arba diakonas) Bažnyčios vardu 
priima sutuoktinių sutikimą ir jiems suteikia Bažny-
čios palaiminimą. Bažnyčios atstovo ir kelių liudy-
tojų dalyvavimas santuokoje parodo, kad šis aktas 
vyksta be kliūčių ir yra reikšmingas, tikras ir svarbus 
bendruomeninio gyvenimo įvykis.

Parengė Ieva Ąžuolaitytė

Ar žinojote, kad...

...bažnyčioje vyras ir moteris tuokiasi laisva valia, tvir-

tai apsisprendę, vieną kartą ir visam gyvenimui.

...sužadėtiniai, nusprendę arkikatedroje priimti san-

tuokos sakramentą, turėtų kreiptis į budintį kunigą ne 

vėliau kaip likus trims mėnesiams iki numatytos san-

tuokos datos.

...tam, kad santuoka būtų palaiminta bažnyčioje, reikia 

iš anksto asmeniškai kalbėtis su dvasininku, pateikti as-

mens tapatybę liudijantį dokumentą, pristatyti krikšto 

pažymą, laisvos būklės liudijimą, pažymą apie Šeimos 

centre lankytus specialius kursus sužadėtiniams, o 

tuokiantis ne savoje parapijoje, reikia turėti savo para-

pijos klebono leidimą tuoktis kitoje bažnyčioje.

...prieš priimant santuokos sakramentą dera atlikti iš-

pažintį, nes kurdamas šeimą žmogus pradeda naują 

gyvenimo etapą, šiuo ženklu labiau atsiveria Dievo 

malonei, įsipareigoja prisiimti atsakomybę už kitą 

žmogų ir būsimų vaikų laimę.



Darja Doncova

MEILĖ SEILĖ 
IR TREČIAS NEREIKALINGAS

Tikriausiai kiekvienam jūsų nors kartą gyvenime 
norėjosi pasirodyti scenoje ir sulaukti audringų 
aplodismentų! O Jevlampijai Romanovai pasitai-
kė stulbinama galimybė! Buvo taip: Žana, „Leo“ 
teatro aktorė, paprašė, kad Jevlampija vietoj jos 
pasirodytų scenoje. Niekas to nebūtų pastebėjęs: 
kambarinės vaidmens atlikėjai nereikėjo nė žodžio 
ištarti, o visi aktoriai šiame keistame spektaklyje 
vaidino su kaukėmis. Staiga spektaklio metu mirė 
garsi teatro primadona Tina Burskaja. Visi buvo 
tikri – žudikė Žana. Būtent ji padavė Tinai puodelį 
su vandeniu. Tik Jevlampija viena tikrai žino, kad 
Žana nekalta. Juk kaukėta nuodytoja buvo ji! Ką 
daryti? Pabėgti?! Bet Jevlampija nusprendžia pa-
sielgti visiškai kitaip – nerti tiesiai į peklą...

Netrukus 

pasirodys 

knygynuose

Gary Jennings 
PLĖŠRŪNAS

PIRMOJI KNYGA

BALZAMO ŽIEDAS

Istorinis trileris

Nepanašus į jokį kitą nuotykių ieškotojas – 
plėšrūnas... drąsiai pasinėrė į imperijos, kuri 
buvo tokia pat sugedusi kaip ir didinga, aistras 
ir smurtą.
Šviesiaplaukį, pilkaakį gotą pamestinuką vadi-
no tiesiog Tornu. Vyrų ir moterų vienuolynuose 
netradiciškai susipažinęs su lytiniu gyvenimu, o 
vėliau keliaudamas po Europą, kurioje ieškojo 
savo tautos, Tornas įgijo kario įgūdžių ir gebė-
jimo išlikti išminties. Kadangi slėpė pritrenkian-
čią paslaptį, jis visur buvo svetimas, bet puikiai 
nutuokė apie slapčiausius vyrų ir moterų troški-
mus. Didinguose yrančios imperijos miestuose, 
Romos legionų mūšių laukuose ir prabangiuose 
didikų bei karalių rūmuose, Tornas susipažino ir 
su kilniausiomis, ir su brutaliausiomis žmonių 
savybėmis. Jo neprilygstami nuotykiai prikelia 
naujam gyvenimui praeitin nugrimzdusius am-
žius ir veikėjus, kurių didingiems žygdarbiams 
ir... nuožmiam kerštui niekas neprilygs. 



Darja Doncova
Ironiškasis detektyvas

TRIJŲ PARŠIUKŲ DIETA
Tatjana Sergejeva. 

Detektyvė, kuri norėjo sulieknėti

Kaip ta „bandelė“ Tania Sergejeva gali sulieknėti, 
jei aplink tiek pagundų! Kur tik pažvelgsi – ant pre-
kystalių tokie gardūs pyragaičiai ir tortai, dešrų 
griežinėliai ir kiti skanumynai. O vitrinos – pilnos 
gražių drabužių lieknoms moterims! Tiesa, kol kas 
atsikratyti nereikalingų kilogramų nepadeda nei 
tai, jog Tania vėl laikosi dietos, nei tai, kad jai ten-
ka suktis lyg voverei rate. Dabar poniai Sergejevai, 
„Pokšto“ agentūros darbuotojai, reikia vaidinti... 
vaikystėje pasiklydusio bankininko auklę. O šis 
ėmė ir numirė jai matant. Lieka vien spėlioti! Žino-
ma, Tania negali likti nuošalyje, jai teks pasitelkti 
visus savo dedukcinius gebėjimus, kad ši miglota 
istorija bent kiek nušvistų...

Natalja Solnceva

ISPANIŠKI ŠACHMATAI

Kukli mergina neįprastu Godos vardu nesava-
naudiškai rūpinosi savo kaimyne ir net negalėjo 
įsivaizduoti, kad ją apkaltins dėl senutės mirties! 
Nejaugi tai susiję su senoviniais ispaniškais šach-
matais, kuriuos kaimynė gavo kaip palikimą? 
Komplekte trūko keturių figūrų, ir Varvara Igna-
tjevna ketino pasakyti merginai, kur jos dingo, 
tačiau nespėjo... Antikvaras papasakojo Godai 
šachmatų istoriją. Jie buvo pagaminti XVI amžiuje 
garsaus senjoro užsakymu, ir čigonė neva suteikė 
šachmatams gyvybinių galių – kad troškimas išsi-
pildytų, jį pirma reikia sužaisti šachmatų lentoje. 
Tačiau dėl to kažkas turės mirti... Praėjus kelioms 
dienoms po kaimynės žūties, kažkas Godai pakišo 
dingusį baltųjų karalių. Negi ir šiais laikais kai kas 
nutarė pasinaudoti senovine legenda, trokšda-
mas įgyvendinti savo kėslus?

www.mileda.lt
knygos

Šias ir kitas leidyklos „Mileda“ 
išleistas knygas galite nusipirkti 

knygyne internete adresu 
www.mileda.lt





Leidyklos „MILEDA“ 
knygas galite laimėti 

socialiniame tinkle 
„Facebook“ 

atsakę į klausimą 
po knygos nuotrauka. 

Atsakykite į klausimą 
ir laimėkite! 

Knygą atsiųsime paštu Lietuvoje. 
Jeigu Jūs negyvenate Lietuvoje, 

manome, surasite draugų ar artimųjų, 
kam galėsime nusiųsti 

Jūsų laimėtą knygą.

       W W W.LIE TUVE.LT      87



Mūsų adresas: 
Jūrininkų pr. 38, 
Klaipėda. 
Tel. numeris: 
+370 620 15 481. 
Interneto svetainė: 
www.5pedutes.lt

KETURKOJAI DRAUGAI

SMURTAS PRIEŠ GYVŪNUS



Pastaruoju metu sulaukiame nemažai žurnalistų 
skambučių, kurie nori pakalbėti apie žiaurų elgesį 
su gyvūnais. Visi klausia, ar dažnai pas mus paten-
ka fiziškai sužaloti gyvūnai. Skubu nuraminti, kad 
mūsų praktikoje tokių atvejų pasitaikė vos keli. Ta-
čiau tiems, kuriems tokios istorijos kelia susidomė-
jimą, galiu trumpai papasakoti vienos, šiuo metu 
mūsų prieglaudoje gyvenančios ir naujų šeimininkų 
laukiančios katytės Liudvigos skaudžią, bet, kaip 
tikimės, laimingai pasibaigsiančią istoriją. Katytę 
Liudviga pavadinome Liudviko van Bethoveno gar-
bei, nes, kaip ir genialusis kompozitorius, mūsų bal-
toji draugė neturi klausos. Kai mums katytę atvežę 
žmonės Liudvigą pastebėjo savo kieme, tiek jos iš-
vaizda, tiek elgesys bylojo apie tai, kad ji buvusi na-
minė katė. Netgi jei būtų praėjusi kokius medžioklės 
kursus, ji nieko nebūtų pagavusi, nes kiekvienas 
žvirblis, pelė ar varlė iš toli mato šviečiantį baltą kai-
liuką... Nežinia, ar paklydusi, ar tiesiog išmesta lau-
kan, išsigandusi ir pasimetusi ji gūžėsi po laiptais ir 
balkonais. Tarsi to būtų maža, kiemo vaikėzai su-
siorganizavo sau atrakciją – gesindavo į Liudvigos 
ausis cigarečių nuorūkas!.. Tiesa, iš pradžių nenorė-
jome patikėti tokiu paauglių žiaurumu, nes pas mus 
dažnai apsilanko sutirštinti spalvas linkę žmonės, 
bet pamačius katės ausis, abejonių neliko... Gamta, 
atėmusi iš katytės klausą, toli gražu jos taip nenu-
skriaudė, kaip žmonės, suteikę ir fizinio, ir moralinio 
skausmo. Būtent apie jį ir noriu pakalbėti. 

Daugelis net nesusimąsto, kad kenčia ne tik nuo tilto 
mėtomi ar akmenimis apsvaidomi gyvūnai, bet ir tie, 

kurie visą savo gyvenimą praleidžia įkalinti voljere ar pririšti 
prie būdos, tie, kuriuos šeimininkai ramia širdimi po dešimt, 
dvidešimt metų draugystės atiduoda į prieglaudą ar tiesiog 
šaltakraujiškai išmeta į lauką, palieka pririštus kur prie par-
duotuvių ar miške. Mano manymu, toks moralinis smurtas 
yra netgi skaudesnis. Juk jis gali trukti visą likusį gyvenimą. 

Daugelis tikriausiai pagalvojo, kad toks ir yra šuniškas gy-
venimas. Nesutinku! Šuniškas gyvenimas yra toks, kokį 

jį sukuria šeimininkas. „Šimtą metų šunys kaime buvo taip 
auginami ir viskas buvo gerai,“ – vis dar neretai išgirstu tokią 
buką ir paviršutinišką kai kurių žmonių nuomonę. Taip! Buvo 
tokie laikai, kai šuneliai gyveno tik šitaip. Buvo laikai, kai mo-
terys neturėjo teisės balsuoti, kai mes savo šalyje negalėjome 
kalbėti lietuviškai, pagaliau, buvo metas, kai neturėjome mo-
biliųjų telefonų. Laikai keičiasi. Dabar mes suprantame, kad 
yra dalykų, kurie nors ir buvo įprasti anksčiau, nėra tinkami. 
Tai kodėl vis dar nesuvokiame, kad gyvūnas nėra daiktas ar 
signalizacija kieme? Tai mąstanti ir jaučianti socialinė būtybė, 
draugas, bendražygis, o tik paskui gynėjas.

SMURTAS PRIEŠ GYVŪNUS



Kada nors sustokime lėkę, skubėję, rūpinęsi tik materi-
alią naudą mums teikiančiais dalykais ir pažiūrėkime į 

prie būdos pririšto šuns akis. Kaskart jo šeimininkui išėjus 
į kiemą, grįžus namo ar tiesiog einant pro šalį, jis suklūsta, 
įsitempia visu kūnu ir tikisi, kad šeimininkas prieis ir bent 
kartelį delnu perbrauks jam per kaktytę. Ir nors šimtą kartų 
tas didžiai gerbiamas šeimininkas pralekia net neatsisukęs 
į savo šuniuką, šimtą pirmąjį kartą šunelis vis tiek tikėsis 
jo dėmesio. Dėmesio! Ne maisto, kaip atrodo daugeliui. 
Jeigu aš į repeticiją turiu išeiti anksčiau nei įprastai ir savo 
šuniui įberiu pusryčius prieš išlėkdama iš namų, tai grįžusi 
visada randu net nepaliestą dubenėlį. Jam nesvarbu tie 
pusryčiai. Netgi nesvarbu, jeigu jie pagardinti paštetu, jam 
svarbu tik viena – aš išėjau. O man grįžus, jis pirmiausia 
pasitinka, išdainuoja visą džiaugsmo odę, vizgina uodega 
tol, kol pavargsta, ir tik tada bėga prie dubenėlio. Ne tik 
todėl, kad jis sotus, bet todėl, kad šuniui pirmiausia reikia 
žmogaus, o tik po to maisto. 

Manot, kad tai tik sentimentalūs paistalai? Aš pati no-
rėčiau, kad taip 

būtų. Deja, tai yra tikro-
vė, su kuria mes susidu-
riame kasdien. Matome 
išeinančius šeimininkus 
ir mums paliktus gyvū-
nus. Yra atvejų, kuomet 
skauda abiem: ir šei-
mininkui, ir augintiniui. 
Tačiau dažniausiai šei-
mininkai išeina ramūs: 
jie išsprendė kilusią 
problemą, toliau ta pro-
blema priklauso mums, 
jam dėl to galva nebe-
skauda, širdis, tikriau-
siai, taip pat. O gyvūnas 
kenčia. Daugelis šune-
lių dienų dienom stovi 
prie vartų tikėdamiesi, 
kad šeimininkas persigalvos ir grįš. Juk jo šeimininkas ge-
ras, pats geriausias! Jis kažkada šeimininkui visą savo širde-
lę padovanojo. Šuo tokią dovaną įvertina ir už ją atsimoka 
tuo pačiu. Jis tiki, kad šeimininkas irgi turėtų tai vertinti... Ir 
kai išeiname pasivaikščioti, pirmas savaites mes negalime 
paleisti šunelio nuo pavadžio, nes jis iškart skuostų atgal į 
prieglaudą, ten, kur paskutinį kartą matė šeimininką. Gal jis 
grįš, o šis bus išėjęs pasivaikščioti... 

Dar XX amžiaus pradžioje A. P. Terhunas rašė: „Šuo buvo 
sušalęs ir pavargęs, bet jam nė nešovė mintis palikus 

šeimininką skuosti namo prie šilto ugniakuro“. O daugelis 
iš mūsų nė nesusimąstydami galime palikti savo geriausią 
draugą dėl geresnės algos užsienyje, dėl gražesnio buto, ku-

riame šeimininkai neleidžia auginti gyvūno, ar dėl apgadinto 
baldo... Bet tada mūsų taip mylėtas augintinis nepasitiks, kai 
grįšite namo, ir nepadės galvos ant kelių, kai labiausiai bus 
reikalingas artumas. 
„Keliamės iš namo į butą. Kieme turim dešimties metų vilk-
šunį. Norim atiduoti jums“ arba „Išvažiuojam į užsienį. Ne-
turim, kur dėti katino, norim atiduoti jums. Jam dvidešimt 
metų“. Kartais tiesiog galvoje nesutelpa... Žmonėms atrodo, 
kad jie atiduoda seną šaldytuvą, kuriam jokio skirtumo, kur 
burgzti. Čia gi gyvas padaras. Gyva širdis. Katinai, kurie dau-
geliui atrodo bejausmiai, neprisirišantys padarai, neretai 
po tokių skyrybų suserga depresija ir... nusižudo – tiesiog 
nebeėda ir nebejuda. Nebenori gyventi. Kai kuriems prirei-
kia ilgų mėnesių terapijos: kasdien kalbiesi, glostai, kartais 
apgyvendini su kitais katinais arba kaip tik, jei matai, kad jis 
nori vienatvės, skiri jam atskirą vietelę, kartais atneši mažylį 
katinuką, kad šis turėtų kuo rūpintis. Bet ir tai ne visada pa-
deda. Ir kur čia ne žiaurus elgesys su gyvūnu?.. 

O palikti pririštą kur 
miške ar prie par-

duotuvės ir išeiti žinant, 
kad negrįši... Neseniai 
pas mus buvo atvykusi 
kalytė Pupa. Ją šeiminin-
kas paliko prie parduotu-
vės, matyt, manydamas, 
kad po kurio laiko kažkas 
pastebės paliktą šunelį ir 
pasiims. Labai humaniš-
kas poelgis, vertas me-
dalio. Tik didis medalinin-
kas nepagalvojo apie tai, 
kad mažylė gali jo laukti. 
Parduotuvėje dirbančios 
moterys pamaitinda-
vo kalytę, viena jų netgi 
norėjo parsivesti Pupą 
namo, tačiau ši griežtai 
atsisakė. Net arti nieko 

neprisileido. Kelis mėnesius šitaip gyveno laukimu, kol vie-
ną dieną lemtingai pastojo. Tai šiuo atveju buvo geriausias 
dalykas, nes tik pajutusi, kad jai reikalinga pagalba, leidosi 
paimama. Atvyko pas mus. Motinystė, bendravimas su dau-
gybe skirtingų žmonių jai buvo tarsi adaptacija. Vėliau ji jau 
galėjo keliauti į naują šeimą. 

Mes neprašome savo augintinių lyginti su žmonėmis. 
Netgi prašome to nedaryti. Teisingai pasakė Džonas 

Holmas: „Šuo nėra beveik žmogus. Nežinau didesnio šunų 
padermės įžeidimo, kaip šitie žodžiai“. Mes tik prašome, kad 
prieš priimdami vienokį ar kitokį sprendimą, pagalvokite, ar 
tai neįskaudins jūsų keturkojo draugo. Ir pagalvokite, ar jis 
galėtų taip pasielgti su jumis. Tikiu, kad pagalvoję susigėsite...
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TIBOR TESZÁR 
Gimė: Újpest, Vengrijoje
Gyvena: Tordas, Vengrijoje
Kunigas
Moto: Viskas savu laiku

MES MYLIM LIETUVĄ



„Norisi bent straipsniu atsidėkoti šiai iškiliai ir mūsų 
bendruomenei labai svarbiai asmenybei“, – apie ku-
nigą Tiborą Teszárą sakė Vengrijos lietuvių bendruo-
menės pirmininkė Reda Rimkutė-Lorincz. Keistumas 
ir džiugesys – jausmai, kurie užvaldė rašant apie šią 
asmenybę. Jis pamilo Lietuvą, pamatęs lietuvių ryžtą 
ir drąsą kovojant dėl laisvės dar prieš daugiau nei du 
dešimtmečius. Ir net aš šiuo metu jaučiuosi jam dėkin-
ga, kad mano tautiečiams, gyvenantiems toli nuo Lie-
tuvos, jis padeda puoselėti lietuviškas šaknis ir globo-
ja juos religine bei moraline prasme... O ką jau kalbėti 
apie Vengrijos lietuvių norą jam padėkoti...

VENGRAS 
KUNIGAS – 
LIETUVIŲ 
GLOBĖJAS

TIBOR TESZÁR 
Gimė: Újpest, Vengrijoje
Gyvena: Tordas, Vengrijoje
Kunigas
Moto: Viskas savu laiku



Tiboras Teszáras jaunystėje norejo būti katalikų ku-
nigas, bet dėl socializmo politikos jam nebuvo leista 
juo tapti... Tada jis pasirinko inžinieriaus kelią, su-
kūrė šeimą, jam gimė 3 vaikai. 1989 metais Tiboras, 
lankydamasis konferencijoje Vilniuje, tapo Baltijos 
kelio, demonstravusio trijų Baltijos respublikų – Lie-
tuvos, Latvijos ir Estijos – pasiryžimą išsilaisvinti iš 
tarybinės santvarkos, liudininkas. Tas paprastų lietu-
vių, latvių ir estų ryžtą ir laisvės siekį visam pasauliui 
parodęs kelias paliko jam neišdildomą įspūdį, todėl 
Tiboras pradėjo daugiau domėtis trijų mažų tautų 
istorija. Kaip tik tuo metu jis sužinojo apie galimybę 
Budapešto ekonomikos universitete mokytis lietu-
vių kalbos. Tai buvo nemokami G. Soroso fondo or-
ganizuoti lietuvių kalbos kursai, į kuriuos susirinko 
net keliolika Lietuva ir lietuvių kalba besidominčių 
vengrų – Lietuvos mylėtojų… Tiboras, kuriam įspū-
džiai iš Lietuvos buvo nepamirštami, nutarė išmokti 
lietuviškai. Kursai truko net 3 metus, o vasarą Tibo-
ras su kitais vengrais kelis kartus turėjo galimybę 
išvykti į Lietuvą, į Vilniaus universitete rengiamus 
lietuvių kalbos kursus užsieniečiams. Maždaug tuo 
metu susikūrė Budapešto lietuvių bendruomenė, 
kurios nariai galėjo būti ne tik lietuviai, bet ir jiems 
prijaučiantys vengrai. Tuo metu Budapešto lietuvių 
bendruomenės gyvenimas buvo tikrai aktyvus: visi 
jaudinosi dėl įvykių Lietuvoje, dėl blokados, dėl Sau-
sio 13-osios įvykių, dažnai vykdavo susitikimai, kartu 
būdavo minimos lietuvių šventės. Tiboras nuo tada 
tapo vienas iš aktyviausių bendruomenės narių. 

Neišdildomi įspūdžiai iš Lietuvos

Kartą Tiboras išsiuntinėjo visiems kvietimus atvyk-
ti tam tikrą dieną ir valandą prie Budapešto centre 
esančios Centro parapijos bažnyčios. Ir koks buvo 
visų mūsų nustebimas, kai ten susirinkusius lietu-
vius pasitiko kunigo rūbais apsirengęs Tiboras! Pa-
aiškėjo, kad jam pavyko įgyvendinti jaunystės sva-
jonę tarnauti Dievui – jis jau dabar, išėjęs į pensiją, 
baigė Kunigų seminariją ir buvo įšventintas į diako-
nus. Tai buvo pirmoji Tiboro liturgija, kuri vyko po 8 
dienų nuo jo įšventinimo. Jau tada jis pasiryžo, kad 
šioje srityje įgytas vertybes skirs Vengrijos lietuvių 
bendruomenei.

Išsipildė jaunystės svajonė 
tarnauti Dievui

Nuo to laiko, kai buvo įšventintas, Tiboras tapo Ven-
grijos lietuvių globėjas ir religine prasme. Jis pradė-
jo aktyviai organizuoti Vengrijos Lietuvių bendruo-
menei liturgijas, kurias visada laikydavo lietuvių 
kalba. Iš pradžių liturgijos vyko Centro parapijos 
bažnyčioje, kurioje jis buvo paskirtas diakonu. Ka-
dangi lietuvių bendruomenė neturėjo vietos, kur 
galėtų susitikinėti, Tiboro dėka bažnyčios patalpos 
tapo Vengrijos lietuvių bendruomenės nuolatinių 
susitikimų vieta. Ten Tiboras ne kartą organizavo ir 
įvairias lietuvių šventes, Vasario 16-osios minėjimus. 
Religinių švenčių proga jis surengdavo bažnyčioje 
liturgijas lietuviams, o po jų bažnyčios patalpose 
Lietuviai ir jų draugai visada turėjo galimybę susi-
rinkti, aptarti aktualias temas arba paprasčiausiai 
pabendrauti. Tiboro iniciatyva kasmet vyksta litur-
gija Sausio kartu 13-ajai paminėti. Tiboras savo mi-
siją – globoti Vengrijos lietuvius ir laikyti liturgijas, 
krikštyti, laidoti ir atlikti visas krikščioniškąsias parei-
gas Vengrijos lietuviams, kaip jo prašė kardinolas V. 
Sladkevičius apsilankymo pas aukštus katalikų dva-
sininkus Lietuvoje metu, iki šiol vykdo nepaprastai 
kruopščiai. Jis pats paruošė maldų tekstus lietuvių 
kalba, kiekvienai liturgijai išrenka skaitinius, skaito-
mus lietuvių kalba į liturgijas atėjusių bendruome-
nės narių, giesmes, kurias gieda tuo metu Budapeš-
te besimokančios lietuvės studentės ir kai kurios jau 
lietuviškai pramokusios vengrės. 

Vengrijos lietuvių globėjas
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Tiboro veikla neapsiribojo vien bažnytine ir organi-
zacine veikla bendruomenėje. Jis, vengras, pirma-
sis pradėjo rūpintis, kad lietuviai Vengrijoje galėtų 
matyti Lietuvos televizijos programas su palydovine 
antena. Turėdamas inžinieriaus išsilavinimą, jis ir to-
kiu būdu padeda lietuviams neatitrūkti nuo Lietu-
vos. Be jokio užmokesčio, iš meilės Lietuvai ir noro 
padėti lietuviams ne vienas Vengrijos lietuvis džiau-
giasi galėdamas žiūrėti lietuviškas laidas. 

Kunigo dėka Vengrijoje yra 
lietuviška televizija

Budapešte įkūrus Lietuvos Respublikos ambasadą, 
Tiboras ne kartą vedė liturgijas įvairių švenčių proga 
ir ambasados patalpose. Tiboras Teszáras aktyviai 
dalyvauja Vengrijos lietuvių bendruomenės veiklo-
je, niekam neatsisako padėti ir religiniais klausimais, 
paguosti ar nuraminti, yra tikras Vengrijos lietuvių 
globėjas. Be jo lietuvių bendruomenės neįmanoma 
įsivaizduoti. Juk jo dėka lietuvių bendruomenė ilgus 
metus turėjo ir iki šiol turi prieglobstį, o lietuviai iš-
laiko savo tautinį identitetą. Pasak T. Teszáro, visame 
pasaulyje išeivių pabuvimas kartu bažnyčioje nau-
dingas jų identiškumui suvokti, nes kartu švęsdami, 
melsdamiesi, dvikalbių krikštynų, laidotuvių (o gal 
kada nors ir sutuoktuvių!) metu pasijaučia artimesni 
vieni kitiems. 

Lietuvių tautinio identiteto 
puoselėtojas
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Sunku sudėti Tiboro Teszáro, kuris savo dalį gyvenimo nesavanaudiš-
kai, be skambių žodžių pašventė Lietuvos išeivijai Vengrijoje, nuopel-
nus į biografinius rėmus, nes jis lietuviams davė dvasinę šilumą, galimy-
bę susirinkti ir bendrauti gimtąja lietuvių kalba, neužmiršti Lietuvos, jos 
papročių, švenčių, džiaugsmų ir liūdnesnių akimirkų. 

Parengė Ieva Ąžuolaitytė ir Asta Paulauskytė
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PASAULIS YRA GRAŽUS: pokalbiai apie kūrybą / Sudarė  
Gediminas Kajėnas. – Vilnius: VšĮ Bernardinai.lt, 2013, 512 p.

Nuo pirmosios „Bernardinai.lt“ išleistos esė rinktinės „Aštuntoji diena“ praėjo 
aštuoneri metai. Per šiuos metus „Bernardinai.lt“ susikaupė solidus pokalbių 
su Lietuvos kultūros bei meno asmenybėmis archyvas. Šie pokalbiai išryški-

na kūrėjų biografijas, atskleidžiamas autentiškas jų balsas, mintys, santykis su sa-
vimi bei pasauliu, iškeliami svarbūs klausimai, kuriuos savo kūryboje bei gyvenime 
reflektuoja ir patys menininkai. Taip užsimezgęs dialogas atveria gyvenimiškąsias 
ir – dar svarbiau – vidines pašnekovų patirtis, aktualias ir svarbias ne tik jiems pa-
tiems, tačiau praturtinančias ir kitą, įdomias bei vertingas ne tik vakar ar šiandien, 
tačiau – tikėtina – ir rytoj.

Knygoje publikuojami 2006–2013 m. rengti pokalbiai su 40 Lietuvos kultūros 
bei meno asmenybių. Leidinį sudaro penkios dalys, kurių kiekviena skirta 
atskirai kūrybos sričiai: literatūrai, muzikai, vaizduojamiesiems bei scenos 

menams, kinui ir fotografijai. Tačiau kiekvienas pokalbis, kaip ir žmogus, unikalus ir 
nepakartojamas. Skirtingos kūrėjų kartos ir kiekvieno iš jų asmeninė patirtis savaip 
atskleidžia tą pasaulio grožį. Visa ši nepakartojama gausybė skirtingų balsų kaip tik 
ir liudija: Pasaulis yra gražus savo įvairumu ir atspalviais.

Pokalbis – tai susitikimas akis į akį (tiesa, šiuolaikinės komunikacijos priemo-
nės suteikia galimybę bendrauti nė nesusitinkant) konkrečią akimirką, todėl 
užduotas klausimas, bei atsakymas į jį kaip tik ir priklauso tai akimirkai. Kitą 

akimirką viskas galėtų būti kitaip – kiti pašnekovai, kiti klausimai, kiti ir atsakymai. 
Tačiau be paties susitikimo nebūtų nei ko klausti, nei ko klausytis...

Knygoje sutinkame Nacionalinių premijų laureatus ir jaunus kūrėjus, džiazo 
perkusininką, dirigentą bei charizmatišką dainų kūrėją, dailininką, altorių kū-
rėją, ikonų tapytoją ir geležėlių rinkėją, dramatiškų vaidmenų aktorių, baleto 

šokėją, lėlininką, pasaulinio garso teatro režisierių, nykstančių Himalajų tautų ar 
lietuviško kaimo fotografą, legendinį operatorių ir poetinės dokumentikos meistrą... 
Pokalbiai atskleidžia ir įvairių meno sričių – sutartinių, grigališkojo choralo, kryždir-
bystės, sumi-e tapybos, moderniojo šokio, dokumentinės fotografijos ar animacijos 
unikalumą bei subtilybes. Visa ši nepakartojama gausybė skirtingų balsų kaip tik ir 
liudija: Pasaulis yra gražus savo įvairumu ir atspalviais. 
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LIETUVIAI PASAULYJE

RITA STANKEVIČIŪTĖ

Gimė: Kaune

Studentė

Gyvena: 10 metų Frankfurte, 

Vokietijoje

Moto: Jei yra labai blogai, 

tai reiškia, kad greitai bus gerai



Rita, ką iš vaikystės pameni ryš-
kiausiai?

Būdama visai maža, svajojau tapti rūbų dizainere. 
Labai daug piešdavau, buvau iš tų vaikų, kurie mėgo 
rengtis neįprastai. Man patikdavo išsiskirti iš kitų. 
Dažnai grįžusi namo tetrokšdavau būti viena ir kaž-
ką kurti: nuolat statydavau, lipdydavau, konstruo-
davau lėlėms namus. Puikiausia priemonė tuomet 

Saulėtą šeštadienio popietę gurkš-
noju kavą su įspūdingos išvaizdos 
mergina, 2005 metų grožio kon-
kurso „Mis Kaunas“ dalyve Rita 
Stankevičiūte, kuri laimėjo „Mis Pu-
blikos“ titulą. Tikriausiai būtent šis ap-
dovanojimas geriausiai parodo, kas 
yra tikroji konkurso laimėtoja. Juk  
„Mis Publiką“ renka ne trys komi-
sijos nariai, o visa minia žiūrovų. 
Vieša paslaptis, kaip vyksta grožio 
konkursų rinkimai, tik ne visi apie tai 
garsiai kalba... Be to, Rita pasakojo, 
kad dar nespėjus paskelbti nugalė-
tojos, ji jau žengė žingsnį į priekį... 
Rita sako, jog jaučiasi labiausiai ap-
dovanota laimėjusi šį titulą. Tačiau 
per daug ilgai apie grožį ir titulus 
nekalbėjome, nes Rita yra įdomi 
pašnekovė, būsima architektė, šią 
profesiją vadinanti savo gyvenimo 
pašaukimu...

KĄ DABAR 
VEIKIA 
„MIS PUBLIKA“?





savo idėjoms ir kūrybai įgyvendinti buvo kartonas. 
O ir šiaip, nuo prigimties esu stebėtoja – mėgstu ty-
rinėti ir stebėti aplinką, žmones. Dabar keliaudama 
stebiu ir architektūrą. Tikriausiai jau nuo vaikystės 
ryškėjo mano polinkis į architektūrą, kurį atradau 
daug vėliau. Šiuo metu gyvenu Vokietijoje. Iš pra-
džių čia atvykdavau tik vasaromis, kaip daugelis 
studentų užsidirbti pinigėlių, kad būčiau savaran-
kiškesnė. Vėliau nusprendžiau čia apsigyventi, po 
truputį išmokau kalbą ir dabar jau laisvai ja susišne-
ku, studijuoju architektūrą.

Kokia yra tavo eilinė gyvenimo 
diena?

Mano rytas prasideda anksti. Atsikelti turiu dėl tikrai 
labai svarbių dalykų mano gyvenime… Dėl šuniu-
kų, kuriuos reikia išvesti į lauką. Labai juos myliu ir 
rūpinuosi jais; smagu grįžus namo rasti kažką, kas 
tavęs laukia ir visiškai nesvarbu, ar šiandien grįžai 
geros nuotaikos, ar esi piktas ir pavargęs. Džiaugs-
mas būna vienodai didelis… Po to visą dieną pralei-
džiu universitete. Be to, šiuo metu atstovauju vienai 
žymiai Vokietijos firmai įvairiose parodose. Žinoma, 
šį darbą gavau ir dėl savo žinių ir, neslėpsiu, dėl savo 
išvaizdos. Juk gyvename laikais, kai reprezentatyvi 
išvaizda yra labai svarbi… Grįžusi namo daug mo-
kausi. Laisvalaikį leidžiu su draugais bei pasima-
tymuose. Beje, šiuo metu esu vieniša. O gyvenant 
vienai svetur be savo šeimos, artimųjų, labai liūdna 
ir norėtųsi turėti šalia žmogų, kuris mane visuomet 
palaikytų, išklausytų ar vakarienę paruoštų…

       W W W.LIE TUVE.LT      103



Kaip įsitikinai, kad tavo pašauki-
mas yra studijuoti architektūrą? 

Prieš pradėdama studijuoti architektūrą, dirbau ar-
chitektūros paslaugas teikiančiame biure, nes no-
rėjau bent iš šalies susipažinti su architektūros spe-
cialybe, įsitikinti, ar tai tikrai tas mokslas, kurį noriu 
mokytis. Šiuo metu jau baigiu studijas Darmštato 
universitete. Semtis idėjų kas dveji metai važiuoju į 
Veneciją, kur vyksta architektūros bianalė. Jos sten-
giuosi nepraleisti niekada, nes man, kaip būsimai 
architektei, tai yra labai svarbus renginys.

Nebuvo sunku pritapti  
Vokietijoje? 

Esu žmogus, kuris geba visur pritapti, lengvai inte-
gruotis naujoje aplinkoje. Savarankiškas gyvenimas 
man padeda gerai jaustis: išmokau svetimą kalbą, 
įstojau studijuoti ir štai jau šiemet baigiu studijas. 
Manau, kad galiu savimi didžiuotis. Niekada nenu-
kabinu nosies gyvenime, stengiuosi net ir sudėtin-
gais gyvenimo momentais išlikti pozityviai nusitei-
kusi. Visuomet judu į priekį ir niekada nesidairau 
atgal.

Kokių dar pomėgių 
be architektūros turi?

Visi nustemba, kai išgirsta, kad mano hobis yra ka-
ratė, šaudymas ir koviniai šunys. Nepaisant tokių 
moterims nebūdingų pomėgių, aš, kaip ir visos dai-
liosios lyties atstovės, mėgstu šokti, laisvalaikį leisti 
su knygomis, kurių mamytė dažniausiai man atsiun-
čia iš Lietuvos. Štai paskutinė skaityta Rūtos Šepetys 
knyga „Tarp pilkų debesų“ privertė susimąstyti, kad 
mes gerais laikais gyvename, sugraudino iki sielos 
gelmių ir privertė dar pozityviau žiūrėti į gyvenimą. 

Tikriausiai tokia daili mergina 
neatsigina gerbėjų dėmesio…

Kadangi šiuo metu esu vieniša, nemažai laisvo lai-
ko skiriu pasimatymams. Niekada neslėpiau, kad 
gaunu tikrai daug dėmesio iš vyrų, tačiau tinkamą 
partnerį tikrai sunku susirasti. Šiuo metu man svar-
biausia gerbti ir mylėti save, tausoti ir daryti viską, 
kad augčiau ir tobulėčiau.

Ar sudėtinga bendrauti 
su vokiečiais?

Kadangi mane supa ne tik vokiečiai, bet ir užsienie-
čiai draugai, profesoriai, darbdaviai, dažnai tenka 
pasijuokti iš susidariusių situacijų dėl skirtingų kul-
tūrų, mentaliteto, kalbos... Tiesa, man labai trūksta 
mamos, kuri gyvena Lietuvoje. Su ja stengiamės 
kasdien susiskambinti ir pasipasakoti apie tos die-
nos išgyvenimus bei pasidalinti naujienomis. Ne-
manau, kad atstumas gali atitolinti artimų žmonių 
santykius.

Mama nesiruošia atvykti 
gyventi pas tave? Juk Vokietijoje 
būtų daug lengviau gyventi 
nei Lietuvoje.

Lietuvoje gal ir sunkiau finansiškai gyventi, bet gali-
ma ir joje būti laimingam. Mano mama dirba nuos-
tabų pedagoginį darbą ir nesiruošia palikti Lietuvos 
ilgiau nei trunka jos atostogos atvykus pas mane į 
Frankfurtą. O mano pasirinkimas išvykti į Vokietiją 
buvo daugiau pagrįstas tuo, kad norėjau dideliame 
mieste gyventi. Man patinka didmiesčio gyvenimo 
būdas. Susiradau savo terpę, kurioje jaučiuosi labai 
gerai ir laiminga. Dabar čia mano namai.
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Kas šaukia grįžti Lietuvon?
Prisiminimai, mama, jūra, girdima sava kalba. Grįžu-
si namo visuomet labai daug valgau. Visus lietuviš-
kus patiekalus iš karto! Jie tikrai nepakenkia figūrai, 
dėl to aš nesijaudinu.

Ar pastebi teigiamų pokyčių 
gimtajame Kaune?

Aš asmeniškai vis iš naujo nustembu, kad toks ap-
leistas mano mylimas Kaunas. Ir pokyčių Kaune, 
deja, visai nematau. Jei būtų man leista, keisčiau 
daug ką. Visų pirma pradėčiau nuo Kauno atstaty-
mo, restauracijos. Galbūt todėl, kad tai mano pro-
fesija. Pirmiausiai pokyčius pradėčiau nuo architek-
tūros... Be to, manau, kad įdėtos lėšos atsipirktų: ir 
patiems kauniečiams būtų mieliau gražiame mieste 
gyventi, ir išvykusiems žmonėms grįžti į Kauną, ir tu-
ristams lankytis...

Lauksime tavęs, Rita, Kaune ir kaip architektės.
Kalbėjosi Ieva Ąžuolaitytė
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MAROKAS –
ne tai ko tikiesi

LIETUVIAI KELIAUJA



Prieš išskrisdami į Maroką buvome 
gana nemažai paskaitę apie šią šalį 
ir gavę daug patarimų iš draugų, ku-
rie joje jau viešėjo. Važiuoti į Maro-
ką yra būtina su geru gidu... Mes tu-
rėjome Lonely Planet knygą, kurioje 
radome visą naudingą informaciją, 
žemėlapius ir patarimus. Manėme, 
kad buvome pasiruošę ir galbūt net 
nepatirsime kultūrinio šoko. Deja, 
klydome...



Vos tik įžengėme į Jemma el Fna aikštę Mara-
keše, mus pasičiupo gyvačių užkalbėtojas. Net 
tam prieštaraujant, užkorė gyvatę ant kaklo ir 
beveik pats prašė, kad nusifotografuotume. Kai 
mes jau norėjome eiti toliau, paprašė mokesčio 
už nuotraukas, apie kurį nei žodžiu neužsiminė 
pokalbio pradžioje. Mums pasisekė, palikome jam 
vos keletą litų ir sprukome.

Vos tik įžengėme į Marakešo mediną (senamiestį), 
apėmė keistas jausmas – lyg būtume kažką palikę 
namuose. Tai, ko mums trūko, buvo nuspėjamumas 
ir galėjimas orientuotis. Nemokėjome net gatvės 
pereiti patys, todėl tiesiog sekėme kitus žmones... 
Miestietis, stumiantis prekių prikrautą karutį, ar 
asiliukas, traukiantis vežimą su oda, motoroleriai, 
signalizuojantys garso signalu tau iš už nugaros ir 
pravažiuojantys vos vos tavęs nekliudydami, keliai 
be šviesoforų – sakyte sakė, jog čia neegzistuoja jo-
kios taisyklės. 

Nepraėjus nei porai minučių po išlipimo iš taksi, 
buvome užpulti įvairiausių prekybininkų, besisiū-
lančių padėti ir mus nuvesti iki nakvynės namų, 
praeivių, kurių reikia saugotis, nes, už savo iš pir-
mo žvilgsnio draugišką pagalbą, jie visada paprašo 
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pinigų. Vietiniai Maroke turistus pamato iš tolo ir 
įvairiausiais būdais iš jų bando pasipelnyti kelias-
dešimt dirhamų. 

Pirmąjį vakarą tikrai jautėmės nejaukiai ir nelabai 
supratome kur atsidūrėme. Nusigavome iki pagrin-
dinės Marakešo aikštės – Jemaa el Fna, kurioje verda 
gyvenimas. Nuo jos turėjome žemėlapį su nuorodo-
mis nakvynės namų link, tačiau Maroko medinose, 
kad ir kokį žemėlapį beturėtum, tikrai pasiklysi: jo-
kių gatvelių pavadinimų, namų numerių pagal ką 
būtų galima orientuotis. Kadangi mūsų gyvenamoji 
vieta buvo marokietiško turgaus viduje, kur, be to, 
jog nėra aiškių gatvelių, tave čiumpa kiekvienas pre-

kybininkas ar turistų gidas ir tikina, kad nuves ten, 
kur reikia. Betemstant praradome viltį nusigauti iki 
nakvynės vietos savo jėgomis, todėl pasidavėme ir 
leidome vienam labai įkyriam jaunuoliui parodyti 
mums kelią. Atrodė, jog ėjome kažkokiais tuneliais, 
manėme, kad mus veda į pasalą. Pasiekę savo na-
kvynės namus lengviau atsikvėpėme, o jaunuolis, 
žinoma, paprašė atlygio už savo pagalbą. Nakvynės 
namų savininkas mus labai šiltai sutiko: pavaišino 
mėtų arbata, papasakojo viską apie miestą, davė 
daug naudingų patarimų, kaip apsisaugoti nuo suk-
čių, kokias vietas verta aplankyti ir kokį maistą iš-
bandyti kavinėse. Pagaliau galėjome atsikvėpti nuo 
gatvės chaoso...





Jemaa el Fna Marakeše.



Chefchouanas.

Kitą dieną buvo daug lengviau: apsipratome su min-
timi, jog esame prekeivių taikinys ir išmokome nebe-
kreipti dėmesio į mus šaukiančius turgaus darbuo-
tojus ar turistų pagalbininkus. Pagaliau galėjome 
labiau atsipalaiduoti, ramiau vaikščioti gatvelėmis 
ir stebėti kultūrą, žmones, išbandyti marokietišką 
virtuvę ir stengtis viską įamžinti fotoaparatu. Miesto 
centre, deja, tekdavo fotografuoti paskubomis, nes 
dažnai už nuotrauką buvo paprašoma pinigų arba 
tikimasi, jog nupirksi kažką iš tos parduotuvės. 

Marakeše aplankėme nepaprasto grožio parką – 
Jardin Majorelle, įsteigtą prancūzų tapytojo Jacques 
Majorelle. Tai dykumos miražas, kuriame veši dau-
giau kaip 300 augalų rūšių. Šiame parke yra įsteigtas 
musulmonų meno muziejus. Jardin Majorelle – tai 
viena lankytiniausių Marakešo vietų, kadangi jos 
atmosfera tiesiog užburia...

Iš Marakešo keliavome per Atlaso kalnus į mažą 
kaimelį Merzouga, Sacharos vakariniame pakrašty-
je. Atvykome vėlai vakare. Vos tik išlipome, vėl mus 
apspito būrys vietinių, siūlančių nuvesti į nakvynės 
namus, panešti lagaminą ir dar visaip kaip padėti. 
Tačiau šį kartą labai pasisekė, nes nakvynės vietos 
savininkas atėjo mūsų pasitikti, kadangi tiksliai žino-
jo, kada atvyks tas vienintelis į miestelį važiuojantis 
autobusas. Buvome labai maloniai nustebinti jo gra-
žaus poelgio. Tokia pati buvo ir visa viešnagė, kuri 
atrodė gana kontrastingai atvykus iš miesto, kur visi 
tik ir nori iš tavęs pasipelnyti. Čia jautėmės lyg gy-
vendami ne nakvynės namuose, o tiesiog viešėda-
mi pas marokietį tradiciniame kaimo namelyje. Jis 
mums pagamino nenupasakojamo skanumo ma-
rokietišką kuskusą, kurį paruošti užtrunka net kelias 
valandas. Jo dėka susiorganizavome poros valandų 
kelionę į dykumą ant kupranugarių žiūrėti saulėte-
kio. Tai buvo tikrai įsimintiniausia kelionės akimirka. 
Po to pėsčiomis grįžome atgal ir įkopėme į ten esan-
čią aukščiausią (150 metrų) Erg Chebbi kopą.
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Turgaus gatvelės Feze.





Viena iš daugelio odos gaminių parduotuvių 
marokietiškame turguje Feze.





Iš Merzougos patraukėme į Chefchouaną, dar vadinamą mėlynuoju miesteliu. Įsikūręs tarp Rifo kalnų vir-
šūnių, šis miestelis yra vienas gražiausių Maroke. Chefchouano medina žavi andalūziško ir marokietiško 
stiliaus pastatų mišiniu, raudonais čerpių stogais, ryškia mėlyna spalva dažytomis namų sienomis ir siaurų 
gatvelių grindiniais. Šios apylinkės taip pat yra žinomos turistams dėl galimybės lengvai įsigyti marihu-
anos. Tiesa, ten net klausti apie ją nereikia, tiesiog pasiūlo ne vienas sutiktasis. Nors marihuana yra kitur 
Maroke draudžiama, tačiau Rifo kalnuose ji yra leidžiama, nes jos gamyba yra pagrindinė šio regiono eko-
nominė veikla. 

Chefchouanas tikrai stebina savo vaizdais. Palipėjus į šalia esantį kalną Jebel el-Kelaa, atsiveria nuostabūs 
kalnyno peizažai ir visas miestelis atrodo kaip ant delno. Marokas yra puikus pasirinkimas mažą biudžetą 
turintiems keliautojams. Čia nėra taip pigu, kaip galbūt kai kurie įsivaizduoja, tačiau mokant derėtis ir ži-
nant, kurie nakvynės namai ir kavinės yra geri ir pigūs, tikrai galima daug pamatyti ir patirti. Geriausią ir pi-
giausią maistą suradome būtent pagrindinėje miestelio aikštėje, kur už tris gardžius tradiciškus patiekalus 
sumokėjome vos po 50 dirhamų (15 litų). 
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Moterys Maroke. Chefchouanas.
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Važiuodami per miestus ir miestelius pastebėjome keistą dalyką: visi žmonės, sėdintys kavinėse, lūkuriuo-
jantys lauke ar dirbantys parduotuvėse yra vyrai. Nematyti nei vienos moters geriančios arbatą šaligatvio 
kavinukėje ar aptarnaujančios klientą kilimų parduotuvėje. Jų daug, bet jos dažniausiai nešinos vaikais 
ant kuprų kažkur eina. Prieš keletą dešimčių metų, jų iš viso gatvėse nebuvo matyti. Tuo laiku vyrai buvo 
viešumoje, o moterys nežengdavo nei žingsnio už namų sienų, kur atlikdavo ruošos darbus ir rūpindavosi 
šeima. Mergaitės nuo 10 metų būdavo samdomos kaip tarnaitės, atskiriamos nuo šeimų ir dirbdavo vien 
tik už lovą po stogu. Dabar padėtis keičiasi ir moterys laikui bėgant įgyja vis tvirtesnę padėtį Maroko visuo-
menėje. 



Paskutinė kelionės stotelė buvo įžymusis Fezas. Tai lyg du pasauliai: viena miesto dalis visiškai vakarietiška, 
jautiesi lyg būtum kur pietų Europoje, kita – marokietiška medina. Bijojome į ten keliauti, nes Fezo medina 
garsėja savo klaidumu. Nors ten yra didžiausias pasaulyje plotas mieste, kuriame nėra automobilių eismo, 
tačiau nakvynės namus radome savarankiškai, be jokių kliūčių. Gal buvome kiek pavargę, o gal tiesiog jau 
išmokome visiškai nebekreipti dėmesio į mus kalbinančius pardavėjus ir gidus, tačiau Fezas mums pasiro-
dė daug ramesnis už Marakešą. Teigiama, jog Feze, įėjęs į kilimų parduotuvę, nusipirksi kilimą, net jeigu ir 
neketinai to daryti, nes pardavėjai yra tiesiog įkalbinėjimo specialistai. 

Kopiant į Jebel el Kelaa kalną Chefchouane.
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Fezas taip pat garsėja savo odų dažyklomis. Surasti jas nebuvo lengva, tačiau pasekę porą gidų vedamų 
turistų paskui patys buvome pašaukti vieno parduotuvės savininko užlipti ant jo stogo ir pažiūrėti, kaip 
viskas ten atrodo. Tose dažyklose nėra jokių mašinų, viskas daroma rankomis taip, kaip buvo daroma prieš 
porą tūkstančių metų: vyrai odą užmerkia į dažų šulinį, išminko kojomis, džiausto. Darbas yra sunkus ir 
pavojingas sveikatai, nes visą dieną nuogos darbininkų kojos mirksta chemikaluose, kurių yra pripildyti 
šuliniai. Dažyklose tvyro nosį riečiantis kvapas – dažai gaminami iš karvelių išmatų ir karvių šlapimo. Kad 
nebūtų nemalonu dėl kvapų, dažnai turistams duodama mėtos šakelė nosiai prisidengti. Feze pagaminta 
oda yra viena garsiausių ir geriausių pasaulyje. 

Fezo panorama nuo terasos. Terasos – tai vienas maloniausių dalykų ma-
rokietiškuose nakvynės namuose. Puiki vieta atsipalaiduoti vakarais, iš-
gerti mėtų arbatos ir tiesiog grožėtis vaizdu. 
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Su nakvynės namų Dar el Yasmine Feze savininku.



Labai gražus 
nakvynės namų, 
kuriuose gyvenome 
Chefchouane, 
interjeras.



Al Hoceima Viduržemio jūros pakrantėje.







Paskutinę kelionės dieną mėgavomės restoranų maistu ir atsipalaidavome. Susiradę kavinukę su terasa 
turgaus centre, paragavome jų tradiciško tadžino (mėsos ir daržovių troškinys, gaminamas dengtame ke-
raminiame puode) su mėtų arbata. Atrodo taip paprasta – juodoji arbata su žaliais mėtų lapeliais, bet taip 
skanu... Taip pat aplankėme parkus, kurie Maroke yra labai gražiai sutvarkyti ir gausiai apželdinti. Apėjome 
Mellah, Fezo miesto dalį, kuri XIV amžiuje buvo tapusi žydų prieglobsčiu. Šiuo metu Feze likę tik apie 200 
žydų, tačiau visi gyvena naujojoje miesto dalyje. Prieš pat išvykdami iš Fezo, paragavome virtų sraigių, ku-
rias verda tiesiog gatvėje ir pardavinėja norintiems įdomesnių skonio pojūčių turistams. 

Tradicinis marokietiškas kuskusas.
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Feze labai daug viešųjų 
šaltinių. Vien tik medinoje 
yra daugiau kaip 60. 
Daug vietinių gyventojų 
šį vandenį vartoja namų 
ruošos reikalams.



Sachara brėkštant.
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Iš Maroko išvykome su daug įspūdžių. Tai nuostabaus grožio šalis, kurioje rasi viską: kalnus, jūrą, dykumą, 
nepaprasto įdomumo ir spalvingumo kultūrą bei įdomius žmones, kurie iš pirmo žvilgsnio galbūt pasi-
rodys bauginantys, tačiau už kiekvieno įkyraus prekeivio slepiasi draugiškas ir linksmas pašnekovas. Per 
10 dienų spėjome pamatyti tikrai nemažai, bet vis tiek atrodo lyg dar kažkas liko nepažinta, nepamatyta, 
neatrasta, todėl jau dabar norisi čia sugrįžti, labiau įsigilinti į tradicijas ir gyvenimo būdą.

Parengė Agnita Januškevičiūtė
Fotografas – Justinas Medžiaušis
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www.ambroozija.lt
Savo produkcija prekiaujame:
Grožio ritualų butikuose
Totorių g. 7-1, Vilnius
Gedimino pr. 44, Vilnius ir
Vilniaus centrinėje universalinėje 
parduotuvėje Konstitucijos pr. 16, Vilnius
Nuolaidas skelbiame „Ambroozijos“ 
socialiniame tinkle „Facebook“ 
kiekvieną penktadienį.
Galima prekes užsisakyti 
el. parduotuvėje www.ambroozija.lt

Svarbiausia 
vasaros 

kosmetika

Vasara – kelionių metas. Priklausomai 
nuo to, kur ir kokiam laikui vykstame, 
renkamės ir lagamino dydį. O štai kosme-
tikos priemonių krepšys paprastai būna 

vienodai didelis: ar vyktume tik savaitgaliui į kaimo sodybą, ar visam mėnesiui į eg-
zotišką šalį. Juk ir akių makiažą nusivalyti reikia, ir nusiprausti, ir kremu pasitepti 
ne tik veidą, bet ir kūną, rankas, lūpas... O kur dar šampūnas, kondicionierius, vyro 
emulsijos po skutimosi, vaikų prausikliai, apsauginiai kremai?! Didžiausia dilema, ką 
vežtis kartu, o ką palikti namuose, nes viso spintelės turinio tikrai nepavyktų pasiimti.

Praktiški keliones
kosmetikos pasirinkimo 
patarimai



www.ambroozija.lt

1 Svarbiausiu atrankos kriterijumi laikykite 
intensyvų drėkinimą ir apsaugą nuo žalingo 
aplinkos poveikio, ultravioletinių spindulių, sū-
raus vandens ir pan.

2 Svarbiausia – odos švara, todėl be veido va-
liklio atsisakyti nepavyks. Vien vandeniu per 
dieną susikaupusių nešvarumų nepašalinsite. 
Kelionėje galite naudotis ne specialiu valikliu, 

o, pavyzdžiui, aliejų mišiniu, kuris atliks ir daugiau 
funkcijų: ištirpdys odos nešvarumus, pamaitins vei-
do odą. Keliais jo lašeliais sudrėkintais delnais galite 
perbraukti per plaukus, kad pastarieji nedžiūtų ir ne-
lūžinėtų po saulės vonių, likučius įtrinkite į nagus. Tas 
pats aliejų mišinys puikiai tiks visai šeimai: ir vyrui 
po skutimosi, ir vaikui prieš maudynes ar po jų. Pa-
tariame rinktis aliejų mišinius „Žemyna“, „Gabija“.

3 Veido drėkikliui vietos lagamine visada turi 
atsirasti! Jį galima purkšti ir ant nuvalytos 
odos, ir ant makiažo, tiek gulint paplūdimyje, 
tiek važiuojant automobiliu ar skrendant lėktu-

vu. Per daug pasikaitinus saulėje, pravartu pasidaryti 
raminančius kompresus. Pakaks drėkikliu suvilgyti 
popierinę skepetaitę ar rankšluostį ir užsidėti kelio-
likai minučių ant skaudančių vietų. Siūlome rinktis 
pelargonijų, ramunėlių, rožių drėkiklius. Keliaujan-
tiems ypač patogios jų plastikinės pakuotės. 

4 Jei vykstate poilsiauti ne ilgiau nei savaitę ar 
dvi, kai kurias procedūras galite atlikti prieš 
kelionę. Nusišveiskite veidą ir kūną švelniu 
šveitikliu. Pašalinsite negyvas odos ląsteles, 

gražiau ir tolygiau įdegsite. Pasilepinkite veido kauke 
– nebereikės gaišti brangaus laiko kelionėje.

5 Gerkite kuo daugiau skysčių, nes jokie drė-
kinamieji kremai nepakeis drėgmės kiekio, 
gaunamo iš organizmo.

6 Nepamirškit ir apsauginio kremo nuo sau-
lės. Tiesa, natūralios priemonės visiškai nuo 
kenksmingų ultravioletinių spindulių neap-
saugos, bet sviestmedžio ar kokosų aliejus 

gali sumažinti saulės daromą žalą. Odai raminti pui-
kiai tinka „Aušlavis“, „Lėta“, „Indraja“, „Gabija“. Šie 
kremai tinka visai šeimai, visam kūnui, ypač suskir-
dusioms, išsausėjusioms, jautrioms vietoms. 

Universaliosios priemo-
nės – keliautojų išsigel-
bėjimas. Teisingai jas pa-
sirinkę, sutaupysite daug 
vietos lagamine. Smagių 
įspūdžių ir prasmingų bei 
įsimintinų kelionių Jums 
linki Jurgita.



Natūralumas 
ir ilgaamžiškumas

Interjero dizaine, kaip ir drabužių madose neiš-
vengiamai jaučiamos tam tikros tendencijos, tik 
jos kinta daug rečiau. „Aš vadovaujuosi tam tikra 
nuojauta, seku interjero naujoves, stebiu kolegų 
darbus Lietuvoje ir užsienyje, tačiau neturiu vieno 
mėgstamiausio dizainerio“, – sako dizainerė Indrė 
Sunklodienė. Ji nesislepia už garsių vardų, nes kon-
centruojasi į turėsiantį ilgai gyvuoti rezultatą, ku-
riame vyrauja kuo natūralesnės medžiagos. I. Sun-
klodienės visiškai nežavi imitacijos ir kičas.

Sakoma, jeigu darbas mėgstamas, tai ir hobio nereikia. Taip pat 
mano ir architektė bei dizainerė Indrė Sunklodienė iš Vilniaus, kuri 
ne šiaip domisi interjero architektūra, bet tiesiog dega noru išban-
dyti tai, kas dar nepatirta, o gal net ir šiek tiek svetima gana sėsliems 
lietuviams. Derindama naudą ir altruizmą, ji neatsisako pakonsul-
tuoti nemokamai, veda seminarus, padeda interjero specialybės 
studentams rengti baigiamuosius darbus.
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Užsakovo 
išankstinės 

nuostatos 
nieko 
gero 

nežada

Nuo idėjos iki jos įgyvendinimo nueinamas labai 
malonus kelias, nes iš mažų dėlionės gabaliukų pa-
vyksta sukurti gražų paveikslą. Jos kurtų interjerų 
idėjos gimsta įvairiai. „Tikiu posakiu, kad iš kieky-
bės atsiranda kokybė, todėl mano kompiuteryje 
ir galvoje tūno krūvos interjerų ir kitokių vaizdi-
nių priemonių, kurios padeda išgvildenti idėjas ir 
pasiūlyti užsakovui geriausią sprendimą“, – teigė 
Vilniaus Gedimino technikos universitete architek-
tūros studijas baigusi specialistė. Jos įsitikinimu, 
geriausias užsakovas yra tas, kuris pasitiki, kadangi 
būna ir tokių, kuriems turi ilgai ir nuobodžiai įrodi-
nėti, kad tas ar anas sprendimas netinkamas. Vien 
dėl šios priežasties yra nemažai darbų, kurių ji ne-
nori net publikuoti, nes klientas priėmė neteisin-
gus sprendimus, ir todėl nukentėjo rezultatas. „Blo-
giausia, kai užsakovas turi labai aiškias išankstines 
nuostatas, nes tada jis ir pirmojo susitikimo metu 
man pasako, jog baltos sienos – tai ligoninė, o juo-
da spalva simbolizuoja gedulą... Tada suprantu, 
kad turėsiu bėdos“, – apie darbo patirtį su klientais 
kalbėjo architektė.



Visur siekia 
harmonijos

Nors dabar ypač pabrėžiama ekologiško būsto nauda Indrė Sunklodienė tiki, 
tačiau nėra ekologijos fanatikė. Ji vertina natūralias medžiagas – medį, akme-
nį, betoną, medvilnę, nes tiki, kad tie dalykai yra visada madingi ir amžini. 
„Aišku, gali būti ir plastikinių detalių, bet visa tai turi būti subtilu ir neperkrau-
ta“, – sakė I. Sunklodienė. Dizainerei svarbu, kad būtų jaučiama harmonija tarp 
medžiagų.
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Negalima 
stovėti 
vietoje

Architektė I. Sunklodienė  
sėkmingai dalyvavo interjero 
konkursuose „Auksinė pale-
tė“ 2010 ir 2012 metais. Pasak 
jos, tokie konkursai yra būtini 
ir labai motyvuoja dizainerius 
bei architektus pasitempti ir 
nemiegoti ant laurų. „Manau, 
kiekvienam kūrėjui smagu būti 
įvertintam, o kai tai dar vei-
kia kaip papildoma reklama, 
tai tiesiog negalima praleis-
ti progos pasivaržyti“, – apie 
konkursus pasakojo jų dalyvė  
I. Sunklodienė. Nors po konkur-
sų klientų nepadaugėja, tačiau 
iš partnerių dizainerė sulaukia 
tikrai daug daugiau pasiūlymų ir 
kvietimų dirbti su jų produkcija. 
Visa tai skatina tobulėti, nes kie-
kvienoje veikloje stovėjimas vie-
toje yra lygus ėjimui atgal. 
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Svarbu 
pamiršti 
sovietinį 

mąstymą

Nors įmonės, kurioje dirba architektė, buveinės vieta nurodoma Vilniuje, tačiau  
I. Sunklodienė neapsiriboja vien tik Lietuvos teritorija. Jai jau teko dirbti su užsie-
nyje gyvenančiais lietuviais. „Tarp lietuvių ten ir čia ypatingo skirtumo nepajau-
čiau, bet užsieniečiai, manau, būtų drąsesni, nebijotų eksperimentuoti ir priimti 
netikėtų bei netradicinių sprendimų“, – apie užsakovų skirtumus svarstė dizainerė. 
Ji mano, kad lietuviai renkasi jau patikrintą, išbandytą interjero variantą, o kai ku-
rie vyresni žmonės iš viso neišsivadavę iš sovietinio mąstymo... 

Parengė Lina Bačiūnaitė-Lužinienė

       W W W.LIE TUVE.LT      159



160      W W W.LIE TUVE.LT



       W W W.LIE TUVE.LT      161



MOTERIS IR KŪRYBA

KIEKVIENAS 
DAIKTAS TURI 

TURĖTI 
ŠEIMININKĄ

Rasa Guščienė į savo darbus 
įdeda didelę dalį šilumos ir meilės, 
nes niekada netapo kai būna liūdna 
ar tada, kai už lango lyja lietus... 
Šiai optimistei reikia saulės ir 
džiaugsmingos nuotaikos. Nors 
kartais ji sukuria tai, ko nesinori 
paleisti, bet tas daiktas iškrečia 
pokštą – ima ir suranda šeimininkę... 
Pasak Rasos, nėra nieko smagiau, 
kaip pamatyti spindinčias moters akis, 
kai ji įsigyja darbą, kuris, regis, 
ir būna sukurtas būtent jai...







PRADŽIŲ PRADŽIA
Baigusi gimnaziją prieš 16 metų, Rasa Guščienė 
studijavo tapybos restauravimo specialybę ir ją  
sėkmingai baigė. Galvojo ji išvykti svetur, bet pasili-
ko Lietuvoje, dėl ko dabar džiaugiasi, nes čia sukūrė 
šeimą ir yra labai laiminga. Įsidarbinusi visai ne pa-
gal specialybę jauna restoratorė suprato, jog norė-
dama pasiekti daugiau, turės pabaigti universitetą. 
Šį kartą pasirinko ne menų, o verslo studijas. Beje, 
jos giminėje esama mūzos paliestų žmonių: grafikas  
G. Pempė, jo sesuo Elvyra, garsi liaudies meno meis-
trė, močiutė, buvusi puiki audėja, pas kurią užsaki-
nėdavo darbus net iš Rusijos ir Amerikos, senelis, 
puikus stalius, teta, baigusi menų studijas. „Matyt, 
gabumą menams pavelėjau, bet turiu ir verslinin-
kės gyslelę. Iki vaikų gimimo menas buvo tarsi ho-
bis, tačiau vėliau vėl grįžau prie ištakų“, – pasakojo 
moteris. Šiuo metu tapyba ir rankdarbiai yra tai, kas 
teikia Rasos Guščienės šeimai papildomų pajamų ir 
leidžia jai nedirbti samdomo darbo, o daryti tai, kas 
patinka ir ką moka geriausiai. 



LEMTINGA DOVANA
Dažnai manoma, kad šilko dekoravimas yra šių laikų 
viena iš madingų veiklų, tačiau viskas yra perimama iš 
to, kas buvo gerokai anksčiau. Visada įvairiausių daly-
kų, o ypač menų, pagrindai bus atkartojami kaip atra-
mos taškas. Net dabar esančios naujosios technologi-
jos vieną dieną taip pat taps istorija... O ir mes patys 
kažkada būsime istorija, todėl stengiamės, kad mūsų 
gyvenimas ir darbai būtų kuo prasmingesni. Sakoma, 
jei norime gyventi mums brangių žmonių atmintyje, 
turime jiems ką nors padovanoti, kad ta dovana visada 
mus primintų... O jei tą dovaną dar ir savo rankomis pa-

darytume, tai gal atsitiktų taip, kaip nutiko restoratorei 
Rasai Guščienei, kuri visada tapiusi aliejiniais dažais, 
ir tik jais, vieną dieną sugalvojau padovanoti draugei 
tapytą šilko šalikėlį... „Mane tai taip įtraukė, jog lig šiol 
negaliu sustoti tapiusi ant šilko“, – džiaugėsi R. Guščie-
nė. Pasak jos, vėliau atsirado žmonių, norinčių įsigyti 
šilko darbų, todėl teko tai plėtoti ir gilinti įgūdžius. „Esu 
išbandžiusi visas esamas ir išgalvotas technikas bei 
daugelį dažų, bet dirbu tik su pigmentiniais, profesio-
naliais, garais fiksuojamais dažais ir taikau savo išrastas 
technologijas“, – apie darbo specifiką pasakojo Rasa.



Kiekviena moteris nori turėti gražų ir išskirtinį aksesuarą. Ta-
pyto šilko šalis ar skara toks ir yra. Jis gali būti ir madingas, ir 
išskirtinis. Juk tapytas šilkas nenubluks, jį galima skalbti, lygin-
ti. R. Guščienė šalikėlių ir skarelių nutapo tikrai nemažai, nes 
šalikėlis ar skara – tikrai dažniausias moters garderobo akse-
suaras. „Pati juos labai mėgstu dėvėti ir galvoju, jog dauguma 
moterų jų turi savo spintoje, bet norėtų turėti ir dar daugiau. 
Manau, jog tai puiki dovana tiek sau, tiek mylimam žmogui“, 
– apie pasirinkimą, ką gaminti, pasakojo moteris. Šiek tiek iš 
pačios tapytų šalikų ji gamina papuošalų, galvos aksesuarų, 
interjero detalių: užuolaidų, pagalvėlių, paveikslų.

JEI PATINKA PAČIAI, 
PATIKS IR KITOMS
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Rasa Guščienė juokauja, kad psichologai, pažiūrėję 
kaip ji tapo, nežinia ką ten įžvelgtų. „Esu labai eks-
presyvi, nemgėstu krapštytis tapydama, man pa-
tinka mostai, potepiai, linija. Viskas žaidžia per tai ir 
per spalvas“, – prisipažįsta menininkė. Ji džiaugiasi, 
jog jos braižą šilke jau atpažįsta klientės. Kiekvienas 
jos darbas yra paženklintas vis kitokios nuotaikos ir 
kiekvienam pagaminti ji sugaišta skirtingai: būna ir 
vienu ypu nutapo, būna, kad per kelis prisėdimus. 
„Aišku, niekada nepradedu darbo blogai nusitei-
kusi. Kartais būna ir taip, kad nėra tos pozityvios 
emocijos ir viskas... Tada tikrai negaliu imti į rankas 
teptuko, nes darbas, kad ir kaip gerai tą darai, bus 
sugadintas“, – sakė šilko tapybos darbų autorė. Pa-
sak jos, būna ir atvirkščiai, nes kartais tiesiog pajun-
ta tokį produktyvumą, minčių ir vaizdų antplūdį, 
jog būtinai turi jį išnaudoti, kitaip jis gali dingti ir 
likti nerealizuotas...

NUSITEIKIMAS TAPANT 
LEMIA GAMINIO KOKYBĘ



NUO RYŠKIŲ IKI 
PASTELINIŲ SPALVŲ

Nors ankstyvaisiais laikais buvo naudojamos tik dvi – balta ir mėlyna – 
šilko dekoravimo spalvos, tačiau dabar vien jomis nėra apsiribojama. 
Rasai Guščienei patinka visos spalvos ir ji jas tikrai visas naudoja. „Nėra 
taip, kad darbuose akcentuočiau vieną ar kitą spalvą. Mano darbų ko-
loritas dažniausiai priklauso nuo nuotaikos“, – sako Rasa. Pasak jos, ji 
tiesiog ima ir negalvodama sumaišo tokius ar kitokius atspalvius, kar-
tais spalvas jau mato mintyse ir tada stengiasi jas išgauti, žinoma, ko-
loritą padiktuoja ir užsakovai. „Jei klientė norės mėlynai pilko šalikėlio 
– taip ir bus, nes visada paisau užsakovų norų“, – patikino R. Guščienė. 
Ji prisimena, kad buvo ryškių ir aiškių spalvų gamų periodas, o dabar 
atėjęs labiau pastelinių, nors dėl klientų prašymų kartais ji vėl pasine-
ria į ryškumas... Tapydama drobėje ar kurdama kitus darbelius mados 
R. Guščienė tikrai nesivaiko, daro tai, apie ką fantazuoja, bet kurdama 
skaras stebi esamas rūbų tendencijas, ypač atkreipdama dėmesį į vy-
raujančias spalvas. „Negaliu nekreipti dėmesio į mados tendencijas, 
juk skara – tai aksesuaras, kuris bus bendro įvaizdžio dalis. Kiekviena 
moteris nori būti žavi, madinga ir išskirtinė, todėl tarp mano tapomų 
skarų visada galima rasti tokių, kuriose vyraus to sezono populiariau-
sios spalvos“, – teigė Rasa.
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Pasak R. Guščienės, tradicijos yra labai svarbu ne tik gy-
venime, bet ir kūryboje, todėl ji jas gerbia, bet aklai jo-
mis neseka. „Jos niekada manęs neįspraudžia į rėmus, 
mėgstu laisvę. Mano darbuose tradicijos atsispindi tik 
kompozicijoje ar pačiuose piešinių motyvuose“, – teigė 
moteris. Jos darbai nėra vienodi: tapyboje ant šilko vi-
sada yra gėlių, augalų motyvų, paukščių ir tik retkarčiais 
galima pamatyti geomterinių figūrų ar ornamentų, o ta-
pyboje ant drobės atvirkščiai – dominuoja ornamentai, 
spalvinės kompozicijos ar stilizuoti peizažai. Darbų idė-
jos visada tūno galvoje... „Būna užsimerki ir matai kaž-
kokį piešinį... Deja, negali visada bėgti ir jo nupiešti ant 
lapo, tačiau kartais pamatai įdomesnį augalą, sugalvoji 
gražią kompoziciją, imi ir pasieskizuoji... Bet dažniausiai 
viskas vyksta čia ir dabar – tiesiog imi ir tapai“, – apie 
kūrybos procesą pasakojo Rasa. 

VISKAS VYKSTA 
ČIA IR DABAR



Kadangi R. Guščienės darbais susidomėjimas tikrai 
sparčiai auga, jos svetainėje (www.rgstudio.lt) gali-
ma įsigyti ten esantį darbą. Užsakymų visada yra tiek 
iš Lietuvos, tiek iš kitų šalių. Jų padaugėja prieš šven-
tes. „Anksčiau įsivaizduodavau, jog daugiausia dova-
nų perkama Kalėdoms, bet paaiškėjo, jog ne tik, nes 
Motinos dienos ir moklso metų baigimo proga taip 
pat sulaukiu daug užsakymų“, – pasakojo Rasa. Tiesa, 
užsienin iškeliavusių darbų žemėlapis nuolat plečiasi: 
Didžioji Britanija, Prancūzija, Italija, Vokietija, JAV, Airi-
ja, Rusija, Norvegija, Švedija... „Man visai nesvarbu, ar 
mano darbus įsigyja žymus ar paprastas žmogus... Net 
ir kaina visiems ta pati... Man svarbu, jog norima bū-
tent mano darbo“, – sakė Rasa. Moteris nemano, jog 
užsieniečiai labiau vertina jos darbus nei lietuviai. Tau-
tiečiai taip pat mėgsta rankų darbo gaminius, tačiau 
svetimšaliai yra reiklesni ir gal geriau supranta kokybę 
bei profesionalumą. Nors Lietuvoje daug auksarankių, 
bet tikrai ne kiekvienas gali atlikti darbą profesionaliai, 
nes tam reikia talento, įgūdžių ir išmanymo...

BŪTI VIEN AUKSARANKE 
NEPAKANKA

Parengė Lina Bačiūnaitė-Lužinienė172      W W W.LIE TUVE.LT





JĖGOS PRATIMŲ 
NAUDA 
VYRESNIOJO 
AMŽIAUS 
ŽMONĖMS

SVEIKATA
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Raumenys ne tik kūno judamojo aparato dalis, 
tačiau jų veikla daug platesnė ir svarbesnė. Rau-
menys padeda ne tik judėti, bet ir išlaiko kūną 
vertikalioje padėtyje, dėl kvėpavimo raumenų 
mes kvėpuojame, raumenys dirbdami gamina 
šilumą, taip dalyvaudami ir organizmo termo-
reguliacijoje, taip pat be raumenų neįmanoma 
ir kraujo apykaita. Susitraukdami raumenys 
stumia kraują venomis aukštyn širdies link. 

Griaučių raumenys sudaro 
apie 40 proc. suaugusio žmo-
gaus kūno masės. Senstant 
kūno sudėtis keičiasi: liesoji 
kūno masė – pirmiausia sker-
saruožių raumenų masė, vė-
liau ir kaulų mineralų masė 
– mažėja, o riebalų masė di-
dėja. Raumenų masės ir funk-

cijos sumažėjimas dėl senėjimo proceso vadinamas 
sarkopenija. Mokslininkai nustatė, kad tarp 24 ir 50 
metų amžiaus žmonių skeleto raumenų masė su-
mažėja apie 10 proc., o tarp 50 ir 80 metų amžiaus 
papildomai sumažėja apie 30 proc. Vyresnių nei 50 
metų amžiaus žmonių raumenų masė sumažėja po 
1,9 kg per 10 metų vyrams ir 1,1 kg – moterims. Ypač 
sumažėja kojų raumenų masė. Sumažėjus raumenų 
masei, lėtėja pagrindinė medžiagų apykaita, ypač 
energijos sunaudojimas fizinio aktyvumo metu. 

Dėl senatvinės sarkopenijos 
sumažėja raumenų jėga, ga-
lingumas ir ištvermė. Šių ypa-
tybių sumažėjimas sąlygoja 
spartesnį nuovargio tempą, 
kai kurių chroniškų ligų atsi-
radimą (nutukimą, artritą, os-

teoporozę), taip pat padidėjusią atsitiktinių kritimų 
riziką, kurių pasekmė – traumos. Sumažėjus raume-
nų masei, tampa sunku atlikti įprastus buities dar-

bus, išlaikyti pusiausvyrą, lipti laiptais, atsikelti nuo 
kėdės. Raumenų masės mažėjimas senstant pavei-
kia žmonių gebėjimą savarankiškai gyventi. Tyrimo 
rezultatai rodo mažos raumenų masės ir ankstyvojo 
mirtingumo ryšį.
Veiksniai, darantys poveikį kūno sudėties pakiti-
mams senstant, yra endokrininiai (maža augimo 
hormono koncentracija, sutrikęs organizmo siste-
mų atsakas į skydliaukės hormonų veiklą, lytinių 
hormonų pakitimai, atsparumas leptinui), medžia-
gų apykaitos sutrikimai (riebalų, baltymų, mineralų, 
skaidulų ir vitaminų absorbcijos sutrikimai) ir gy-
venimo būdo veiksniai (mityba, fizinis aktyvumas). 
Fizinio aktyvumo sumažėjimas yra svarbus mažos 
raumenų masės ir mažos raumenų jėgos rizikos 
veiksnys bet kokio amžiaus žmogui. Mokslininkai 
mano, kad jėgos pratimai yra efektyviausias būdas 
didinti vyresnio amžiaus žmonių raumenų masę, 
jėgą ir kaulų tankį. Nustatyta, kad 10 savaičių truk-
mės jėgos pratimai, skirti kojų raumenims, padidino 
raumenų jėgą 83 metų pacientams 74 proc.

Pagrindinėms raumenų gru-
pėms stiprinti Amerikos spor-
to medicinos kolegijos moks-
lininkai rekomenduoja jėgos 
pratimus atlikti reguliariai, 2 
– 3 kartus per savaitę. Pataria-
ma atlikti tris pratimų serijas 
po 8 – 12 kartojimų iš 8 – 10 
skirtingų pratimų. Jėgos prati-

mai mažina sarkopeniją, gerina pusiausvyrą, mažina 
griuvimų riziką, padeda neprarasti savarankiškumo, 
gerina gyvenimo kokybę. Sarkopenijos profilaktikai 
ir gydymui greta fizinių pratimų būtina ir adekvati 
mityba.

Parengė Asta Mockienė

Senstant 
raumenų 

masę 
keičia 

riebalų 
masė

Rimtų 
sveikatos 
sutrikimų 
priežastys

Reguliarūs 
jėgos 

pratimai 
gerina 

gyvenimo 
kokybę



Ledai  Žodis „vasara“ kiekvienam  
tikrai asocijuojasi su ledais. Ledų 
galima rasti įvariausių skonių: 
nuo vanilinių iki rūkytos lašišos.
Pradėjus gilintis į ledų istoriją, 

paaiškėja, kad su ledais susiję daug 
tautų, vietovių ir vardų. Nežinome, 

kas išrado šį desertą, bet žinome dau-
gybę teorijų apie ledų gamybos ištakas. 

Šia tema galime net prisiminti pasakojimą 
iš Biblijos, kuriame Izaokas siūlo Abraomui ož-

kos pieną maišytą su sniegu, sakydamas „Valgyk 
ir gerk“. Galime teigti, kad tai buvo šerbetas. 

 Ar Abraomas buvo vienas iš pirmųjų, kuris para-
gavo ledų? Tikėtiniausia, kad ledai buvo išrasti Kinijoje. 

Iki mūsų dienų yra išlikusios 5 000 metų senumo tapytos 
freskos, kuriose vaizduojami virėjai, maišantys vaisių sultis 

su sniegu ar ledu. Šalies šiaurėje gyvenantys kinai šį patiekalą 
ruošdavo iš paprasčiausio upių ir ežerų ledo, pietiečiams tekdavo 

ledą atsigabenti iš kalnų. Kinai valgomųjų ledų gaminimo paslaptis 
ilgus šimtmečius slėpė ir saugojo.

 Indijos aukštuomenė valgydavo šaldytą desertą – 
kulfi. Egzotinių vaisių gabalėliai būdavo atšaldomi ir 
sumaišomi su kalnų ledynų ledo gabaliukais. Senovės 
Tarpupio valstybės, Bizantija, Persija, Aukso orda, Osma-
nų imperija, Arabų valstybės, Senovės Egiptas – visi Arti-
mųjų, Vidurinės ir Tolimųjų rytų kraštai mokėjo gamintis 
gaivinantį gėrimą, vadintą charab (sharba, sharvati, sor-
bet, šerbet). Izraelio karalius Saliamonas savo laiškuose 
mini mėgavimąsi šaldytomis sultimis derliaus nuėmimo 
metu. Tik įdomu iš ko jie perėmė šią techniką: kinų, indų 
ar patys ją sukūrė? 

 Visai kitaip ledus gamino arabai, jų receptas nepa-
našus nei į kinų, nei indų. Šiam gaminimo būdui reikė-
jo ypatingo kruopštumo. Nepažeisdami lukšto, arabai 
ištuštindavo paukščių kiaušinius, lukštą pripildydavo 
medumi saldintu rožių lapų nuoviru ir užkasdavo visai 
nakčiai į sniegą. VIII amžiuje į Meką traukdavo karava-
nai, pakrauti švariausio sniego nuo Sirijos kalnų viršūnių. 
Manoma, kad arabai pirmieji pradėjo vartoti pieną ledų 
gamyboje. 

 Europoje pirmieji mėgautis ledais pradėjo graikai ir 
romėnai. Romos imperatorius Neronas (37 – 68) įsakė 
vergams iš kalnų atvežti ledo ir sumaišyti jį su vaisių ga-
balėliais. Romėnai šio deserto receptu nesidalino su liku-
sia Europa. Garsus keliautojas ir pirklys Markas Polas ledų 
paslaptis atskleidė Venecijai. Keliaudamas Šilko keliu į 
Kiniją, Markas Polas ne tik aprašė Kinijos grožybes, bet 
ir pargabeno ledų receptą. Šis šaltasis desertas sužavėjo 
Venecijos didikus ir šie paskelbė receptą valstybine pa-
slaptimi, o paslapties išdavikams grėsė Šv. Angelo pilies 
kalėjimas. Kalėjimas buvo neįprastas: kalinimo kameros 
buvo įrengtos palėpėje, o jos stogas dengtas švino lakš-
tais. Kaitinant saulei nuteistieji mirdavo perkaitę. Tokios 
priemonės neišsaugojo recepto paslapties, nes nebuvo 
paslapties, kurią reikėtų saugoti. Venecijos didikai neži-
nojo, jog daugelis kitų Italijos valstybėlių dar nuo Romos 
imperijos laikų mokėjo gamintis valgomuosius ledus. 

 Neprireikė daug laiko, kad šis desertas puikuotųsi ir 
ant kitų Europos didikų stalų. Iki 1660 metų ledai Pran-
cūzijoje buvo prieinami tik turtingiesiems. Ledų gamy-
bai reikėjo ypatingų sąlygų, kurių varguomenė negalėjo 
turėti. Aišku, viskas pasikeitė išradus pirmuosius šaldy-
tuvus. 
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 Sunku patikėti, bet tokie žmonės kaip Bendžaminas 
Franklinas, Džordžas Vašingtonas ir Tomas Džefersonas 
labai prisidėjo prie valgomųjų ledų plitimo Amerikoje. 
Pirmasis į Ameriką ledų receptą atgabeno Bendžaminas 
Franklinas, o pirmąją ledų gaminimo įmonę nusipirko ne 
kas kitas, o pirmasis JAV prezidentas Džordžas Vašingto-
nas. Pagrindinis JAV nepriklausomybės deklarijos auto-
rius Tomas Džefersonas ledus išpopuliarino įtraukęs juos 
į savo receptų knygą. Laikui bėgant ledai tapo ne tik auš-
tuomenės gardėsis, nes Amerikoje pradėjo atsidarinėti 
pirmosios ledainės. 1919 metais Amerikoje dalis barų 
virto ledainėmis, o ledai tapo dar vienu amerikietiškumo 
simboliu.

 Lietuva visada stengėsi prisivyti Vakarus, bet ledų 
srityje mums niekada nereikėjo nieko vytis – Lietuvos 
kunigaikščiai ledais mėgavosi jau nuo Gedimino laikų. 
Pirmieji ledai Lietuvoje buvo gaminami iš įvairių uogų ir 
vaisių sulčių. Gaminimo procesas būdavo visai papras-
tas: nuplautas uogas ir vaisius susmulkindavo, apipil-
davo cukrumi ir palikdavo parą pastovėti, kad atsirastų 
sulčių. Vėliau įpildavo vandens, masę dar pasaldindavo 
medumi ir šiek tiek pakaitindavo, o paskui nusunkdavo 
per tankų audinį. Atvėsintą skystą masę keletą kartų iš-
plakdavo iki purumo ir šaldydavo. Ruošdami ledus lie-
tuviai dažnai juos aromatizuodavo natūraliomis medžia-
gomis: ajerų lapais, čiobreliais, erškėtrožėmis, mėtomis 
ar net kadagio uogomis. Lietuvių kulinarams priklauso 
ir naujas valgomųjų ledų gamybos atradimas – girtieji 
ledai. Jų gamybai būdavo vartojama degtinė ar saldžio-
sios trauktinės.

 Šiais laikais patys populiariausi ledai 
yra vaniliniai, bet ledų gamintojai nesto-
koja vaizduotės. Pavyzdžiui, Londono 
ledainėje „The Icecreamists“ kurį 
laiką buvo galima nusipirkti 
ledų, kuriems gaminti buvo var-
tojamas motinos pienas. Amerikietis 
Deividas Lebovitzas vanilinius ledus 
sugalvojo pagardinti cukruotomis kum-
pio juostelėmis, cinamonu ir tamsiuoju 
romu. Jei kumpio nemėgstate, Tokijo pre-
kybos centruose galite įsigyti arklienos 
arba aštuonkojo skonio ledų. Marinuotų 
agurkėlių mėgėjai turėtų žinoti, kad yra 
ir tokio skonio ledų. Įdomu, kiek žmonių norėtų jų 
paragauti?
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 Amerikiečiai suvalgo daugiausia ledų per metus.
 Mėgstamiausias ledų užpilas yra šokoladinis si-

rupas.
 Elis saloje imigrantams būdavo patiekiami ledai 

kaip pirmasis patiekalas pasiekus Ameriką.
 Vienas iš penkių ledų mėgėjų šiuo skanėstu pasi-

dalina su savo augintiniu.
 2002 metais buvo pastatyta didžiausia ledų pira-

midė pasaulyje. Jai pastatyti prireikė 3 000 šaukštų 
ledų ir ji svėrė daugiau nei 450 kilogramų.

Ar žinojote, kad...
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Jūros gėrybių 
sriuba 
Pietryčių 
Azijos 
motyvais

GAMINAME SU „LIETUVE“



Kaip gaminti



Reikės:
• 500 g didžiųjų krevečių su kiautais
• 200 g šaldytų midijų
• 1,5 l vandens
• Šlakelio aliejaus 
• 8 rudųjų pievagrybių
• 1 raudonos aitriosios paprikos
• 1 citrinžolės stiebo
• Gumbo alpinijos (arba imbiero) 
šaknies 
• 3 žaliosios citrinos lapų
• 1 valgomojo šaukšto rudojo cukraus
• 3 valgomųjų šaukštų žuvies padažo
• 1 žaliosios citrinos sulčių

Darbo eiga:

 Pirmiausia paruoškime krevetes: pašalinkime galvą ir nuimkime likusią kiauto 
dalį. Kiautų neišmeskime, iš jų gaminsime sultinį. Nuvalytą krevečių mėsą padė-
kime į šalį.

1 2 
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Jūros gėr ybių sriuba Pietr yčių Azijos motyvais



 Keptuvėje arba puode storu dugnu 
įkaitinkime šlakelį aliejaus, sudėkime 
krevečių kiautus ir kepkime tol, kol šie 
paraus. Supilkime vandenį, leiskime jam 
užvirti. Tuomet sumažinkime ugnį ir pa-
virkime maždaug 5 minutes. Gautą sul-
tinį nukoškime į švarų puodą. 

 Paruoškmte citrinžolę: stiebą perpjaukime išilgai, nuimkime viršutinį sluoksnį 
ir supjaustykime 5 cm ilgio gabaliukais. Juos sutraiškykime spausdami virtuvinio 
peilio geležtės plokštuma.

 Į sultinį suberkime pjaustytą citrin-
žolę, smulkintą alpinijos arba imbiero 
šaknį, žaliosios citrinos lapus. Pavirkime 
dar maždaug 5 minutes. 

 Suberkime griežinėliais pjaustytą ai-
triąją papriką ir dar pavirkime porą mi-
nučių.

3 

4 5 

6 7 

Jūros gėr ybių sriuba Pietr yčių Azijos motyvais



 Nuplautus, nuvalytus ir susmulkintus 
pievagrybius taip pat berkime į sultinį.

 Metas dėti krevetes ir midijas. Viską virkime, kol krevetės paraus. Labai svarbu 
nepervirti, nes krevečių mėsa taps labai standi ir praras dalį skonio.

 Vos pastebėję, jog krevetės paraudo ir iškilo į paviršių, nukelkime puodą nuo 
ugnies, įmaišykime valgomąjį šaukštą rudojo cukraus, supilkime žaliosios citrinos 
sultis ir žuvies padažo. Pamaišykime, paragaukime, ar nieko netrūksta. Jei ne, nie-
ko nelaukdami pilkime į dubenėlius, papuoškime kalendros šakele arba baziliko 
lapeliais ir skanaukime. 
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 Pietryčių Azijos virtuvė neįsivaizduojama be kelių, lietuvių skoniui dar gana eg-
zotiškų, prieskonių, kuriais gardinant patiekalus sukuriamas pikantiškas aštraus, 
saldaus ir rūgštaus skonių derinys. Dauguma patiekalų neįsivaizduojami be citrin-
žolės, žaliosios kafro citrinos lapų, alpinijos šaknies ir, be abejo, raudonosios aitrio-
sios paprikos. 
Daugumą šių prieskonių galima įsigyti ir Lietuvoje, specializuotose prieskonių 
parduotuvėse. Tačiau kokius patiekalus jais gardinti? 

 Iš pirmo žvilgsnio citrinžolė neturi nieko ben-
dra su citrina. Tačiau vos tik perpjovus ir patraiš-
kius stiebą, pasklinda nuostabus citrinos aroma-
tas. Šiuo prieskoniu galima skaninti troškinius, 
vištienos, kiaulienos, jautienos valgius, įvairias 
sriubas, žuvies patiekalus. Citrinžolė paryškina 
valgius, kurių sudėtyje yra kokoso pieno, taip pat 
be jos neapseinama gaminant karį.

 Žaliosios kafro citrinos lapai patiekalams 
suteikia nuostabų, gaivų citrusinių vaisių aroma-
tą. Šiais lapais drąsiai skaninkite troškinius, sriu-
bas, pudingus, gėrimus. Gali būti naudojami tiek 
švieži, tiek ir džiovinti lapai. Prieš dedant juos į 
gaminamą patiekalą, reikia perplėšti išilgai. 

 Alpinijos šaknis savo išvaizda primena im-
bierą, tačiau jos skonis ir kvapas yra aštriai kartus. 
Prieskonis naudojamas ruošiant indiškus, tailan-
dietiškus, indonezietiškus valgius, taip pat tinka 
mėsos ir žuvies patiekalams gardinti. Alpinijos 
šaknis – ne tik prieskonis, bet ir vaistas. Liaudies 
medicinoje ji vartojama skrandžio ligų, žarnyno 
susirgimams gydyti.
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