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Išverčiau legendą iš knygos „Kalėdos“, 
kuria norėčiau pasveikinti „Lietuvės“ žurnalo redakciją 

ir visus šio žurnalo skaitytojus sulaukus advento. 
Tai – apmąstymų, ne tik savo aplinkos, bet ir sielos apvalymo 

laikas, gerų darbų metas, nepamirštant ir tų, kuriems labai sunku. 
Įsiklausykite į advento žvakes, kurios kalbasi tarpusavyje.

Adventinis laiškas iš Norvegijos

Keturios advento žvakės degė ant advento vainiko. Buvo tylu, taip tylu, kad galėjai išgirsti, ką keturios žvakės kalbasi.
 Pirmoji žvakė atsiduso ir sako:
 – Mano vardas yra Taika.  Aš šviečiu ryškiai, bet žmonės nenori taikos, jie nenori manęs.
 Šviesa blanko blanko, kol pagaliau visai užgeso.
 Antroji žvakė tarė:
 – Mano vardas – Tikėjimas. Bet aš esu pamiršta. Žmonės daugiau nenori žinoti apie Dievą.  
 Nėra prasmės man degti.
 Taip užgeso ir antroji žvakė.
 Susirūpinusi žemu balsu prakalbo trečioji žvakė:
 – Mano vardas yra Meilė. Aš nebeturiu jėgų degti. Žmonės nemato manęs. 
 Jie mato tik save ir nepastebi tų, kuriuos turi mylėti…
 Taip pat užgeso ir trečioji žvakė.
 Į kambarį įėjo berniukas. Žiūri į žvakes ir pilnomis akimis ašarų sako:
 – Jūs turite degti ir neužgesti.  
 Staiga išgirdo ketvirtosios žvakės balsą:
 – Nebijok. Kol aš degu, mes galime kitas žvakes uždegti vėl. Mano vardas – Viltis.
Berniukas degtuku paėmė ugnies nuo Vilties žvakės ir uždegė visas kitas žvakes.

Ramaus advento laikotarpio su Taika, Meile, 
Tikėjimu ir Viltimi! 
Linkėjimai visiems.

Aldona Ramutė Hansen su šeima

Legenda apie keturias advento žvakes



Pr
ie

 V
ik

to
rij

os
 k

rio
kl

ių
.

LIETUVIAI PASAULYJE

AUGUSTINA BUBLIAUSKAITĖ 

Gimė: Kaune

Studentė

Gyvena: 5 m. gyveno 

Didžiojoje Britanijoje, 

2 m. gyvena Liuksemburge 

Moto: Svajok, lyg gyventum amžinai, 

gyvenk, lyg rytojus būtų paskutinis
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GIMTADIENIS 
VIS KITOJE 
ŠALYJE
Ar Jums kada nors teko po pašneke-
sio su žmogumi pasijausti, tarsi ką 
tik būtumėte grįžę iš kito pasaulio 
krašto kupini įspūdžių, įkvėpimo ir 
geriausių emocijų? Tokie jausmai 
aplankė po pokalbio su Augustina 
Bubliauskaite – mergina, neseniai 
apkeliavusia aplink pasaulį per 
šimtą dienų. Ši kelionė – tik vie-
nas iš daugybės vis naujų iššūkių 
ieškančios Augustinos tikslų. Nors 
mergina Lietuvoje tik retas svečias 
jau septynerius metus, bet jos nė 
kiek neprimiršta gimtoji kalba, no-
ras, kad ir būsimos atžalos kalbėtų 
lietuviškai, tautos tradicijų vertini-
mas neleidžia abejoti, jog gimto-
ji šalis tebėra jos širdyje. O galbūt 
kada nors ir vėl taps nuolatine gy-
venamąja vieta. 

Augustina, kiek metų gyvenate 
ne Lietuvoje? Kas paskatino išvykti?

Ne Lietuvoje gyvenu jau septynerius metus. Išvykti 
paskatino noras pamatyti kitas šalis, paragauti kito-
kio gyvenimo, naujų įspūdžių, potyrių, iššūkių troš-
kimas. Kita priežastis – Lietuvoje neradau sau tinka-
mos studijų programos. Dar vienuoliktoje klasėje 
kirbėjo mintis išvykti, nuo tada tam ruošiausi. 

Ar užsienyje radote tai, ko ir norėjote?

Labai norėjau vykti į Prancūziją, nes tai buvo mano 
svajonių šalis. Bet kiek sudėtingiau įstoti į tos šalies 
universitetus, tad pasirinkau Anglijos universitetą, 
įstojau ir išvykau. Bet studijų programa neatitiko 
mano lūkesčių, pasirinkau kitą, tačiau vis tiek nesi-
jaučiau patenkinta. Po poros metų perstojau į tarp-
tautinių santykių ir prancūzų kalbos programą No-
tingame. Po trejų metų bakalauro studijų panorau 
naujų potyrių ir išnaudoti daugiau ES teikiamų mo-
kymosi galimybių. Atradau Liuksemburgo universi-
tetą. Sužavėjo Europos valdymo programa anglų ir 
prancūzų kalba. Labai jaudinausi laukdama univer-
siteto atsakymo, nes į šią programą įstoti galėjo tik 
25 žmonės. Bet man pavyko. Dabar beliko parašyti 
baigiamąjį darbą.

Papasakokite apie studijas 
Liuksemburgo universitete. 
Kaip vertinate studijų kokybę? 

Liuksemburgo universitete studijos turbūt ne to-
kios intensyvios, kaip Lietuvoje. Mūsų šalyje jauni-
mas bene kiekvieną darbo dieną eina į paskaitas. 
Liuksemburgo universitete paskaitos vykdavo tris 
dienas per savaitę, o kitos dvi dienos būdavo skirtos 
savarankiškam darbui.  
Liuksemburgo universitete studijos labai kokybiš-
kos, čia dirba dėstytojai iš Amerikos, Kanados, Bel-
gijos, Prancūzijos, turintys daug patirties, praktikos 
įvairiose pasaulio valstybėse. Galbūt universitetas 
nėra labai populiarus dėl to, kad yra gana nau-
jas (įkurtas tik prieš dešimt metų) ir daugumoje stu-
dijų programų reikalaujama prancūzų kalbos. Įstoti 
nėra labai lengva. 



Kalėdinis pasisėdėjimas su kurso draugais, Liuksemburgas.

Su draugais iš bendrabučio, Liuksemburgas.

8      W W W.LIE TUVE.LT

Vadinasi, nesigailite iškeitusi Anglijos 
universitetą į Liuksemburgo?

Man Liuksemburgo universitete studijos buvo labai 
vertingos, nesigailiu jas pasirinkusi. Universitetas 
organizuoja keliones, ekskursijas į Briuselį, Strasbū-
rą, susitikimus su žmonėmis iš Europos Komisijos. 
Daug praktikos galimybių. Anglijos universitetai yra 
labai vertinami, bet ten studijos labai brangios. Ir 
manau, kad studijos Liuksemburge kokybiškesnės. 
Čia aš labiau mėgaujuosi mokslais negu Anglijoje.  

Kiek žinau, mokydamasi suspėjate ir dirbti. 

Nuo pirmojo studijų pusmečio pradėjau dirbti ir 
visus tuos metus save išlaikiau. Man patinka nepri-
klausomybė. Iki šiol dirbu viešbučio registratūroje. 
Darbas ne pagal specialybę, bet labai įdomus: sutin-
ku daug įvairių žmonių. 



Kalėdinis pasisėdėjimas su kurso draugais, Liuksemburgas.

Liuksemburgas.

Ar dabartinė Jūsų gyvenamoji vieta – tik 
laikina stotelė ir ketinate po mokslų 
keliauti laimės ieškoti kitur? 

Liuksemburgas yra labai šauni šalis, jame daug dar-
bo galimybių. Tai daugiatautė, daugiakultūrė valsty-
bė. Galėčiau ir pasilikti joje. Bet mano polinkis ke-
liauti... Niekada negaliu pasakyti, ar pasiliksiu kurio-
je nors šalyje, ar ne, nežinau, kur gyvenimas nuves. 

Kaip dažnai apsilankote Lietuvoje? 
Kaip suprantu, baigusi mokslus grįžti į 
ją neketinate? 

Į gimtinę grįžtu porą kartų per metus. Man Lietuva 
asocijuojasi su vaikystės prisiminimais. Tėvai, sene-
liai... Patinka čia grįžti, jaustis apsuptai tradicijų. Visa 
tai yra mano širdy. 
O dėl grįžimo gyventi į Lietuvą... Vadovaujuosi po-
sakiu: „Niekada nesakyk niekada.“ Galbūt po kokių 
dešimties ar daugiau metų aplankys Tėvynės ilgesys 
ir norėsiu grįžti, bet kol kas gyvenu troškimu kuo 
daugiau pamatyti, patirti, išnaudoti visas galimybes. 
Pabaigusi mokslus, norėčiau ilgiau pagyventi kuria-
me nors kitame žemyne.



Strasbūre. 

Bakalauro diplomų įteikimo šventėje su tėveliais.



24 gimtadienis Briuselyje su draugėmis.

Su kurso draugais Briuselyje, Europos Parlamente.
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Koks žemynas šiuo metu Jus
traukia labiausiai?

Tikriausiai Afrika. Žmonės ten labai nuoširdūs. Afri-
koje reikalinga pagalba. Galėčiau joje save realizuoti 
arba dirbdama diplomatinį darbą, arba prisidėdama 
prie šalių vystymosi. Šiame žemyne dar daug kas 
nepaliesta, yra daug investavimo, verslo galimybių. 

Europos Parlamentas.
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Buvote užsiminusi apie troškimą keliauti, 
pažinti kitas kultūras, žmones. 
Turbūt Jūsų aplankytų valstybių sąrašas 
išties įspūdingas... 

Iki šiol yra tekę pabūti 36 šalyse. Daugiausia, žino-
ma, Europoje. Šiuo metu vis dar gyvenu naujausios 
savo kelionės įspūdžiais. Per šimtą dienų apkeliavau 
aplink pasaulį. 

Labai įdomu. Nuo ko prasidėjo ši kelionė? 

Iš pradžių ketinau vykti tik į Zambiją. Padedu vienai 
tos šalies mergaitei siųsdama pinigų kiekvieną mė-
nesį. Organizacija „World Vision“ suteikia galimybę 
pamatyti vaiką, kurį globoji. Tad ir nusprendžiau tą 
mergaitę aplankyti. Nuvykusi pagalvojau: „Jeigu jau 
esu Afrikoje, reikia apsilankyti ir Pietų Afrikos Res-
publikoje (PAR).“ Iš ten patraukiau į Indiją. Tada kilo 
mintis aplankyti ir Kiniją. Galiausiai nusprendžiau į 
Europą grįžti per kitą pusę. Taigi apsukau ratą aplink 
pasaulį aplankydama Zambiją, PAR, Indiją, Filipinus, 
Kiniją, JAV (Niujorką ir Vašingtoną), kelias Karibų sa-
las ir Venesuelą. 

Kuri šalis labiausiai sužavėjo?

Visos šalys turi kažką savito ir įdomaus, kalbant tiek 
apie žmones, tiek apie gamtą, atmosferą. Man labai 
patiko Zambija. Ten gyvenimas visiškai kitoks. Žmo-
nės labai draugiški, nuoširdūs, paliko gerą įspūdį. 
Bet kai nuvykau į Karibus ir pamačiau saulėtą dangų 
ir mėlyną jūrą... Ten turbūt mano širdis ir pasiliko. 

Papasakokite apie mergaitę,
kurią globojate. 

Jos vardas Agė, jai trylika metų. Nusprendžiau pa-
sirinkti mergaitę, nes joms yra sunkiau, į berniukus 
šeimos paprastai investuoja daugiau. Tarpininkau-
jamos organizacijos „World Vision“ abi pradėjome 
susirašinėti. Gana sunku bendrauti, nes laiškus rei-
kia išversti į jos kalbą ir atsakymo tenka laukti gana 
ilgai. Per Kalėdas jai siunčiu atviruką, per gimtadie-
nį – dovanėlę. Galima ir susitikti, tik reikia pranešti 
organizacijai prieš kelis mėnesius, kad ši spėtų viską 
suorganizuoti.  

Pietų Afrikos Respublikoje.



Su globotine Age, Zambija.

Vaikai džiaugiasi saldainiais. 
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Kaip jautėtės Zambijoje? 
Kokios mintys užplūdo?

Sakome, kad Lietuvoje gyvename vargingai, bet, 
nuvykusi į Zambiją, supratau, jog mes turime tiek 
daug ir to nevertiname. Zambijos vaikai net įsivaiz-
duoti negali, kiek daug mes turime... Parodžiau jiems 
namų Lietuvoje nuotraukas. Pirmas vaikų klausimas 
buvo: „Iš ko jie padaryti?“ Nes jie tokių namų neturi...
Mane taip pat nustebino Agės atsakymas, kai pa-
klausiau, ar kaip nors galėčiau jai padėti. Tikėjausi, 
kad ji atsakys, jog nori važiuoti kartu į Europą. O ši 
atsakė: „Noriu gyventi mieste.“ Vertėjai paaiškino, 
kad jai miestas atrodo labai toli (jis pasiekiamas 
maždaug per 20 minučių), mergaitė nesuvokia, jog 
esu net iš kito žemyno... 

Kaip Jus priėmė Agė, jos šeima, 
kiti to kaimelio gyventojai?

Daugumai to kaimo vaikų padeda žmonės iš Angli-
jos, Australijos. Bet ne visi atvažiuoja aplankyti. Toje 
vietoje, į kurią aš vykau, pastaruosius šešis mėnesius 
niekas nebuvo atvažiavęs. Tad mano apsilankymas 
jiems buvo reikšmingas įvykis. Kaimelio gyventojai 
labai gražiai mane sutiko. Plojo, dainavo, šoko. Buvo 

Zambijos vaikai.

Pietų Afrikos Respublikoje.



paruošę pavėsinę, kur galėčiau atsisėsti, pagamino 
specialaus maisto. Mačiau, kad Agė, mano globoti-
nė, labai jaudinosi. Ji labai stipriai spaudė mano ran-
ką – jaučiau didelį jos dėkingumą. 
Kiti vaikai elgėsi taip, tarsi iki tol net nebūtų matę 
baltaodžio žmogaus: vis norėdavo paliesti mano 
odą. Buvo gaila mažųjų, gyvenančių tarsi pirmykš-

čiame amžiuje, neturinčių elektros, švaraus van-
dens. Gera, jeigu galiu bent šiek tiek jiems padėti. 

Į kurią šalį mažiausiai norėtumėte 
vėl vykti? 

Turbūt Indija būtų ta šalis, kurią aplankyčiau vėliau-
siai. Taip, joje išties yra be galo įdomu, ji žavi tradici-
jomis, savotiška kultūra, bet man nepatiko indų po-
žiūris į europietes. Kadangi keliavau viena, nesijau-
čiau saugi. Visą laiką turėjau išlikti budri, negalėjau 
mėgautis kelione. 

Ką kelionės, gyvenimas svetur suteikė 
Jums dar, be puikių įspūdžių, naujų 
pažinčių ir žinių? 

Kelionės man leido padaryti tokią išvadą: visų mūsų, 
pasaulio gyventojų, norai, lūkesčiai ir rūpesčiai yra 
tokie patys. Tam tikra prasme esame vienodi. Taip, 
mes gyvename kitokioje aplinkoje ir t. t., bet visi 
esam tokie patys žmonės. Supratau, kad reikia būti 
tolerantiškiems kitoms kultūroms, nemenkinti, ne-
smerkti jų. Išmokau nesijaudinti dėl smulkmenų ar 
nesėkmių. 

Papasakokite apie didžiausią 
savo nuotykį svetur. 

Viešnagė Venesueloje buvo ne tokia, kokios tikė-
jausi. Nežinojau, kad reikia vežtis grynųjų pinigų 
dolerių; keliaudama paprastai naudojuosi kortele. 
Venesuelos keityklose už vieną dolerį galima gauti 
6 bolivarus, o iš vietinių žmonių – 40 bolivarų, tad 

Zambijos vaikai.

Agė man dovanoja vištą, o aš nežinau, kaip ją reikia laikyti. 

Zambija.
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Verdame kukurūzų košę. Zambija.

Mokyklėlėje, Zambijoje. 
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Su vietiniais Sent Martine, Karibuose.

Zambijos kaimelyje.



Naujasis Delis, Indija. 

Su mokinukais Karakase, Venesueloje.
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skirtumas didžiulis. Šalies oro uoste apsaugininkas 
man ėmė kišti pinigus. Aš net nežinojau, kaip tie 
pinigai atrodo. Jis pasakė, kad tokiu ir tokiu kursu 
man iškeis. Sutikau, bet supratau, kad neatsivežiau 
pakankamai grynųjų. Vis dėlto viena pažįstama pa-
dėjo man išsikeisti pinigų kitaip. 
Dar vienas nemalonus nuotykis buvo Pietų Afrikos 
Respublikoje. Pavogė mano banko kortelę. Krei-
piausi į policiją, keletą dienų neturėjau pinigų. Lai-
mei, viešbutyje, kuriame gyvenau, neprašė pinigų iš 
anksto. 
Kitas nuotykis buvo kiek smagesnis. Skridau iš Va-
šingtono į Karibus. Bet nusileidau oro uoste ir gir-
džiu: „Puerto Riko, Puerto Riko...“ Pabuvau Puerto 
Rike keletą valandų ir vis dar smagiai nusiteikusi tę-
siau kelionę toliau. 

Kurioje šalyje žmonės Jums pasirodė 
šilčiausi?
 
Venesuelos, Karibų gyventojai pasirodė itin drau-
giški, atsipalaidavę. Kur šiltesnis oras, ten ir žmonės 
šiltesni. Beveik kiekvienoje aplankytoje šalyje yra 
žmonių, su kuriais iki šiol bendraujame. Jie mano 
namuose visada laukiami.

Ar dažniausiai keliaujate viena?

Turiu artimų draugių, kurios irgi gyvena užsienyje, 
kartais keliaujame kartu. Vis dėlto dažniausiai į ke-
liones leidžiuosi viena, nes mano keliavimo būdas 
galbūt nesutampa su kitų. Jeigu keliauji su grupe, 
labai sunku suderinti visų norus. Keliaudamas vie-
nas turi labiau taikytis prie aplinkos, gali keistis. Net-
gi savo gimtadienius paprastai švenčiu skirtingose 
šalyse. Esu šventusi Šveicarijoje, Italijoje, Tailande, 
Belgijoje, Slovakijoje... 

Pietų Afrikos Respublikoje.
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Neabejoju, kad, būdama tokia 
komunikabili, keliaudama greitai susipa-
žįstate su vietiniais, randate bendražygių.

Dažniausiai apsistoju nakvynės namuose, kur daug 
jaunimo. Kai kurie keliauja taip pat vieni ir ieško 
draugų. Neretai paaiškėja, kad jie nori pamatyti tas 
pačias vietas, kaip aš. Tad dažniausiai į įvairias eks-
kursijas keliauju ne viena. 

Ką kitataučiams atsakote paklausta, 
iš kur esate?

Sakau, kad iš Lietuvos. Bet dažniausiai reaguoja taip: 
„Kur ta Lietuva? Kas ta Lietuva?“ Kai kurie pasaky-
davo, kad ji yra Lotynų Amerikoje, kai kurie – kad 
Jugoslavijoje. Bet tose šalyse, kur populiarus krep-
šinis, Lietuva yra žinomesnė. Pavyzdžiui, Filipinuose 
sutikti žmonės žinojo Lietuvą, Kinijoje taip pat. 
Man patinka žmonėms sakyti, kad esu iš Lietuvos, 
ir stebėti jų reakciją. Neretai jie apsimeta, kad mūsų 
šalį žino. 

Afrikos pingvinai, PAR.

Sent Martine. 
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Kokių dar turite pomėgių, be kelionių? 

Mėgstu skaityti. Mama vis atsiunčia lietuviškų kny-
gų. Patinka filosofinė literatūra, knygos apie gyveni-
mą. Taip pat mėgstu teatrą. 

Kokie Jūsų artimiausių kelerių metų planai? 

Stengiuosi gyventi šia diena. Kaip sakoma, planuoji, 
o Dievas juokiasi. Jau norėčiau ieškoti darbo pagal 
specialybę. Taip pat, kaip minėjau, norėčiau ne tik 
pakeliauti, bet ir pagyventi kitame žemyne. 

Esate tiek daug apkeliavusi, bendravusi su 
įvairiausių tautybių žmonėmis. Kuo, Jūsų 
manymu, mes, lietuviai, esame unikalūs? 

Man atrodo, kad mes, lietuviai, esame labai užsispy-
rę. Kad ir kokios būtų aplinkybės, vis tiek einame pir-
myn, siekiame savo tikslų. Manau, kad tai yra puikus 
bruožas. 

Prancūzijos Alpės.
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Taimso aikštė, Niujorkas. 

Kinijos siena.
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Ar Jums svarbi vyro tautybė? 

Man tautybė nesvarbi, draugų ar vaikinų nesirenku 
pagal tautybę. Svarbiausia yra žmogaus charakteris. 
Svarbu, kad vyras moterį gerbtų, laikytų ją lygiaver-
te partnere ir netrukdytų jai save realizuoti. 

Ar mokytumėte vaikus lietuvių kalbos, 
jei sukurtumėte šeimą su kitataučiu? 

Taip, mokyčiau. Kad bent jau susikalbėtų lietuvių 
kalba ar mokėtų lietuviškai skaityti. 

Dėkoju už pokalbį.

Kalbino Inga Nanartonytė

Susitikimas su vaikystės draugėmis Stokholme. 

Vašingtonas.



PRIMITYVUSIS MENAS

ĮKVĖPTI 
ŠIAUDUI 
GYVYBĘ

Laima Gegužytė-Saviščevienė – 
neeilinių gabumų ir nepaprastai 
apsukri moteris. Gimusi ir užau-
gusi Merkinėje, ji liko ištikima ne 
tik savo kraštui, bet ir lietuviš-
koms tradicijoms. Nors jau beveik 
dvi dešimtis metų dirba Dzūkijos 
nacionalinio parko ir Čepkelių 
valstybinio gamtinio rezervato 
direkcijos vyriausiąja specialiste, 
o septynerius metus – Varėnos 
technologijos ir verslo mokyklos 
etnokultūros mokytoja, Laima 

suspėja užsiimti ir kitokia veikla. Ji – ir Lietuvos ūkininkių draugi-
jos tarybos narė, ir Alytaus apskrities koordinatorė, ir Merkinės 
bendruomenės tarybos, Gidų gildijos, Tautodailininkų sąjungos, 
Meno kūrėjų sąjungos narė. Ar galite patikėti, kad šitiek telpa į 
vieno žmogaus gyvenimą? Bet tai – dar ne viskas. Kalbantis su 
Laima, atrodė, jog ji gyvena kitokiu laiku arba kitoje erdvėje: iki 
šiol nebuvau sutikusi moters, gebančios taip išmaniai naudoti 
savo laiką ir talentus. 

Esate įvairių meno žanrų kūrėja. 
Galbūt kažkuris jų Jūsų širdžiai 
artimiausias?

Manau, kad artimiausia man yra tautodailė (grafika), 
jai daugiausia laiko ir skiriu. Nuo 2010 m. esu ser-
tifikuotų amatų meistrė, apsigyniau sertifikuotas 
amatų mokymo programas. Patys amatai (vaškinių 
žvakių liejimas, šiaudinių sodų rišimas, šiaudinių 
žvaigždžių ir šiaudinių žaisliukų gaminimas) taip 
pat sertifikuoti Žemės ūkio ministerijos. Be viso to, 
dar rišu verbas. Jos skiriasi nuo Vilniaus krašto verbų 

tuo, kad yra nedažytos, tačiau ryškios: jas darau 
iš savomis rankomis užaugintų ir pievose rinktų 
spalvingų augalų. Taip pat marginu margučius 
tradiciškai dzūkiškai –  vašku – ir naudodama 
natūralius gamtinius dažus. Veliu vilną, neriu 
vąšeliu, mezgu virbalais, rišu pinikus, karpau iš 
popieriaus, komponuoju puokštes, paveikslus, 
atvirukus iš džiovintų augalų. Domiuosi senai-
siais Dzūkijos amatais, tradicijomis ir papročiais, 
etnokultūra. Vis dėlto daugiausia laiko (galbūt 
dėl ilgo pasiruošimo proceso) skiriu šiaudiniams 
sodams rišti. 
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Nuotrauka Vido Valento
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Tikriausiai Jūsų darbų buvo galima 
pamatyti ne vienoje parodoje?

Pirmąją personalinę parodą Dzūkijos nacio-
nalinio parko Merkinės informacijos centre 
surengiau dar 1996 m. Iš viso galiu didžiuo-
tis 6 savo autorinėmis parodomis ir 19  par-
odų, kuriose savo darbus eksponavau kartu 
su kitais autoriais. Savo darbų parodas ir 
amatus demonstravau Seinuose ir Punske 
(Lenkijoje), Bad Iburge (Vokietijoje),  Pasau-
linėje turizmo parodoje Londone. Mano so-
dai iškeliavo ir į Europos Parlamentą.

Ne kiekvienas kūrėjas gali pasigirti 
tokia parodų gausa… 
Kuri jų Jums pati brangiausia? 

Galbūt brangiausia yra pati pirmoji paroda. 
Per jos atidarymą sulaukiau daug svečių, 
draugų. Darbai buvo palankiai vertinami. 
Nors, mano akimis, per visus tuos metus jie 
gerokai patobulėjo. Atsirado didesnis reiklu-
mas sau ir savo kūriniams.
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Jūsų kūriniai turi išliekamąją vertę dėl 
savo unikalumo ir tautiškumo, priklauso 
tautiniam paveldui. Tikriausiai jaučiate 
pareigą savo patirtį ir tautos kultūrines 
vertybes perduoti ateities kartoms?

Iš tiesų. Man be galo svarbu perduoti tradicijas ir 
amatą, kurį išmanau, ateities kartoms. Jis yra mano 
gyvenimo dalis. Be to, manau, kad savo patirtimi rei-
kia dalytis, nes tik taip kažkas galės išlikti ir po tavęs. 
Aš pati jaunąją kartą mokau rišti sodus, pinti verbas, 
komponuoti puokštes, lieti vaško žvakes, klijuoti pa-
veikslus. Dalyvauju amatų stovyklose, mokymuose, 
pleneruose ir pati juos rengiu. Kadangi daug žinau 
apie Dzūkijos nacionalinio parko lankomus objek-
tus, išmanau Dzūkijos krašto papročius, tradicijas, 
kultūrą, 14 metų esu kvalifikuota gidė. Organizuoju 
amatų mokymus, seminarus, plenerus, kuriuose gali 
dalyvauti visi, kuriems tai įdomu ir svarbu. Be to, dir-
bau prie įvairių projektų: „Kulinarinis paveldas Dzū-
kijoje“, „Tradiciniai amatai Dzūkijoje“, „Etnokultūros ir 
amatų puoselėjimas Merkinėje“, „Amatų mokyklėlės 
Merkinėje“, „Etnokultūra – tai nuolatinė kūryba“ ir kt. 
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Teko girdėti, kad su vyru vis tobulinate 
gražią idėją ir kad jai realizuoti taip, kaip 
įsivaizduojate, prireiks dar ne vienų metų. 

Maksimonių kaime, Merkinės sen., Varėnos r. (už 4 
km nuo Merkinės), su vyru atstatome etnografinę 
sodybą. Joje galės būti mokoma amatų, vykti dzū-
kiško kulinarinio paveldo degustacijos, galės nakvy-
nės apsistoti turistai. Sodyba atstatoma pagal se-
nosios dzūkiškosios architektūros pavyzdį: pastatai 
mediniai, dengti balaninėmis lentutėmis, tvora pin-
ta iš eglės šakų. Daugiau informacijos apie ją galima 
rasti interneto svetainėje www.sodybasilas.lt.
Sodyboje vyko nemažai amatų stovyklų, medžio 
drožėjų pleneras. Nuo tada sodybą puošia septynios 
įvairių autorių medžio skulptūros. Mano širdis links-
ta prie baltų papročių ir tradicijų. Esame gamtos vai-
kai, todėl gera būti sodyboje, kuri skendi gamtoje.
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Tikriausiai visi Jūsų namai ir sodyba 
išpuošti šiaudiniais sodais? 
Kokie šio amato ypatumai?

Šiaudinių sodų rišimas – vienas mėgstamiausių 
mano amatų. Tai yra tarsi lietuviška mandala. Norint 
surišti lygų ir dailų sodą, reikia labai tiksliai išmatuo-
ti kiekvieną šiaudelį ir tinkamai juos suverti. Reikia 
mokėti geometriją – kaip sakė mano matematikos 
mokytoja.  
Rugius pasisėju jau rudenį. Kai jie išplaukėja, vyras 
nupjauna juos pjautuvu ir surišame juos į pėdus, 
kad gerai išdžiūtų. Laikome sausai, kad nepajuo-
duotų. Prieš rišant sodą, reikia pašalinti nereikalin-
gas šiaudų dalis – bamblius ir lapamakščius. Kai me-
džiaga paruošta, belieka mėgautis kūrybiniu proce-
su. Daug kartų reikia paliesti šiaudelį, kol jis tampa 
paruošta medžiaga. Kiekvienas rankų prisilietimas 
įkvepia šiaudui gyvybės. Gyvybė atsiranda pamažu. 
Iš lėto gimsta sodas, vėliau jame apsigyvena šiaudi-
nis paukštis, pražysta sausų gėlių žiedas.
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Kokiu tikslu anksčiau rišdavo sodus? 
Galbūt tikėta ypatingu jų poveikiu 
namams? 

Anksčiau žmonės sakydavo, kad kuo didesnis ir 
tankesnis sodas, tuo šeima bus tvirtesnė. Tad aš sa-
vąjį prieš vestuves taip pat nusirišau – labai didelį 
ir tvirtą. Manau, ne veltui. Esu ištekėjusi jau 23-eti 
metai.  Vyras Nikolajus iš Alantos, Molėtų r., atvažia-
vo į Merkinę ir čia prigijo. Mėgsta pušynus, atlieka 
geodezinius matavimus, įvairius medžio darbus. Tu-
rime sūnų Giedrių, kuris jau yra Vilniaus universiteto 
ekonomikos trečiojo kurso studentas. Rankdarbiai 
jo netraukia, jis daugiau muzikuoja. Baigė akorde-
ono klasę muzikos mokykloje, o dabar kuria muziką 
kompiuteriu.

Ar nepyksta Jūsų šeimos nariai dėl tokio 
atsidavimo amatams ir kitiems darbams?

Nesutarimų šeimoje dėl mano amatų nekyla, nes 
kiekvienas turime savo pomėgių, esame veiklūs ir 
gana užimti. Stengiamės būti supratingi ir vienas 
kitam padėti. 

Galbūt ne itin kuklus klausimas: 
ar įmanoma pragyventi iš amato?

Versdamasis vien amatais tikrai sotus nebūsi, tai tėra 
papildomas savirealizacijos būdas. Tačiau visi mano 
darbai vienaip ar kitaip susiję su amatais, todėl esu 
laiminga galėdama viską suderinti.
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Akivaizdu, kad Jums rūpi Lietuva 
ir jos paveldo išsaugojimas. 
Ar sutinkate daug bendraminčių?

Dirbdama parke ir mokykloje susiduriu su daugybe 
žmonių, kuriems rūpi Lietuvos paveldo išsaugoji-
mas. Stengiuosi tuo sudominti ne tik suaugusiuo-
sius, bet ir jaunimą.  Lietuvą, savo gimtąją Dzūkiją 
labai myliu. Neįsivaizduoju savęs kitur. Sūnus taip 
pat nekelia sparnų į užsienį. Stengiuosi savo meilę 
Lietuvai skleisti ir kitiems – per savo rankdarbius, 
nevyriausybinių organizacijų veiklą, įvairiuose ren-
giniuose, mokymuose.
Savo amatą perduodu jaunajai kartai, vietiniams 
vaikams, taip pat iš visos Lietuvos atvykusiems sve-
čiams. Jau trylika metų organizuoju tradicinių ama-
tų mokymus Merkinėje, jie vyksta visą savaitę prieš 
Jonines. 

Kaip manote, ar kiekvienas lietuvis 
galėtų prisidėti prie lietuviškų tradicijų 
puoselėjimo?

Be abejo. Kiekvienam lietuviui turi rūpėti išsaugoti 
savo šaknis, tarmę, žinias. Tą patį gali padaryti ir emi-
gravę mūsų tautiečiai: juk jie galėtų stengtis sudary-
ti sąlygas mums, Lietuvoje gyvenantiems meninin-
kams, atvykti pas juos skleisti savo žinių, taip pat ga-
lėtų pirkti mūsų sertifikuotus tradicinius gaminius, 
kurie reprezentuotų Lietuvą svetur.  Būdų ir galimy-
bių yra daug, bet pirmiausia reikia pamilti. O meilė 
juk paverčia neįmanomus dalykus įmanomais!

Dėkoju už pokalbį.
Ieva Ąžuolaitytė-Staneikienė



MES MYLIM LIETUVĄ

EMOCIJŲ  VERSLAS

Fotografas – Mindaugas Banevičius



Ar daugelis mūsų galėtų pasakyti, kad 
neįsivaizduoja savęs be mėgstamo dar-
bo? Vieni dar vaikystėje supranta, ką no-
rėtų dirbti ir kryptingai to siekia, o kiti 
net ir po daugybės metų darbo tebeieš-
ko veiklos, kuri jiems būtų prie širdies. Šį 
kartą norėčiau pristatyti renginių orga-
nizavimo įmonės „Grail event manage-
ment“ įkūrėją Paulių Šiupienių – žmo-
gų, kuriam be galo patinka jo veikla. Iš 
šalies atrodytų, kad renginių organiza-
vimas – linksmas darbas, tačiau Paulius 
atskleidžia ir kitas jo puses. Vis dėlto  
visus sunkumus atperka darbo rezulta-
tas – puikios žmonių emocijos. 

EM O CIJŲ  VE RSLAS

Visai neseniai Jūsų viešai išsakyta nauja gimtadienių ten-
dencija, kai į šventę kviečiami ne draugai, o samdyti akto-
riai, sukėlė daugybę diskusijų...

Net nežinau, ar dėl tokios mados reikėtų džiaugtis, ar liū-
dėti. Turbūt tai įrodo, kad šiuolaikinės visuomenės nariai 
turi itin mažai draugų. Stokoja ir tiesiog gerų pažįstamų. 
Kad technologijos tobulėja, puiku. Bet neretai pamirš-
tame, jog žmonės iš esmės liko tokie patys, kaip ir prieš 
kelis šimtus ar net tūkstančius metų. Visiems norisi pa-
gyrimų, dėmesio, meilės, šilumos, šeimos, apkabinimo, 
džiaugsmo akimirkų, to, kas nubrauktų ašarą, išklausy-
tų... Tai kas pasikeitė? Nepamirškime, jog technologijos, 
kaip ir jų nebuvimas, tik laikinas etapas. O žmogiškoji 
esmė gyvuoja per amžius. Būkime dėmesingesni vieni 
kitiems ir pokalbius per programą „Skype“ ar susirašinė-
jimus socialiniame tinkle „Facebook“ pakeiskime gyvu 
susitikimu. 



Renginiai ir šventės yra būtent tos vietos, kur žmonės 
bendrauja gyvai.

Esu įsitikinęs, kad šventes švęsti būtina (juokiasi)! 
Net jei nenorite samdyti renginių organizatorių, va-
karėlius renkite patys – namie ar sodybose. Išsiun-
tinėkite kvietimus draugams, paskelbkite temą, su-
organizuokite suneštinių vaišių stalą, pamąstykite, 
kas iš kompanijos moka dainuoti, groti ar pasakoti 
anekdotus. Kuo daugiau turėsite veiklos, tuo mažiau 
norėsite puotauti. Stipriuosius alkoholinius gėrimus 
pasisėdėjime gali pakeisti ir koks nors netradicinis 
gėrimas – kakava su imbieru, arbata su cinamonu, 
vynas su šermukšniais. 

Kada nusprendėte kurti savo renginių organizavimo 
verslą? 

Dirbdamas restorane ir organizuodamas jame šven-
tes sulaukdavau žmonių prašymų padėti ir jiems 

organizuoti asmenines šventes. Tokių užsakymų vis 
daugėjo. Klientai pageidavo būtent mano paslaugų, 
todėl įmonė – logiškas to rezultatas. Savo renginių 
organizavimo verslą pradėjau kurti prieš maždaug 
3,5 metų. 

Kaip manote, kokie Jūsų įmonės privalumai?

Manau, vienas svarbiausių privalumų yra ne tik dė-
mesys valgiams ir gėrimams, bet ir renginių progra-
moms. Visada klientams pridedame kokį nors „pries-
konį“, kad iš šventės jie išsineštų daugiau, nei tikisi. 
Kartais privalumus apibūdinti sunku. Juk vienas turi 
dovaną pajausti, kas klientui bus geriausia, o kitas 
jos stokoja... Įsivaizduokite, kad rengiate šventę ko-
lektyvui, kuriame nėra nė vieno baleto gerbėjo... To-
kiai publikai galite užsakyti ryškiausias pasaulio ba-
leto žvaigždes, bet padėkų po to nesitikėkite... Juk 
neretai žmogus net nemoka pasakyti, ko tikisi, ko 
laukia. Turi atspėti. Ir pageidautina – pataikyti kaip 
pirštu į akį. 



Kokio pobūdžio renginius dažniausiai tenka organi-
zuoti?

Koncertus ir įvairias šventes. Tačiau kiekvienas pro-
jektas yra vis kitoks. Skiriasi viskas: ir dekoracijos, ir 
staliukų išdėstymas, ir pati šventės koncepcija. Vie-
no modelio visiems renginiams nepritaikysi, nors... 
pavyzdžių esu matęs. 

Ar gausi Jūsų komanda? 

Jos dydis nuolat kinta. Vienai šventei surengti gali 
užtekti kelių žmonių, o kitai teks pasitelkti bent pus-
šimtį. Turiu partnerių, su kuriais galiu įgyvendinti 
bet kokį sumanymą. Pažinoti patikimų garso ope-
ratorių, apšvietėjų, atlikėjų, dekoruotojų, fotografų 
yra taip pat svarbu, kaip dirbti su nuoširdžiais pada-
vėjais ar kokybiškai valgius ruošiančiu virtuvės šefu. 

Kiek dažniausiai trunka suorganizuoti renginį? 

Žiūrint kokį. Vienam reikės vienų metų, kitam užteks 
ir pusdienio. Žinoma, ilgiausiai rengtis tenka vestu-
vėms, o trumpiausiai – spontaniškai sumanytiems 
gimtadieniams, mergvakariams ar tiesiog draugų 
vakarėliams. 

Per kokį trumpiausią laikotarpį Jums asmeniškai yra 
tekę surengti šventę?

Per keturias dienas. Vyriškis paskambino ir paprašė 
suplanuoti gimtadienio šventę. Joje dalyvavo apie 
30 žmonių. Buvo apie 10 atlikėjų, mimų, vyko šokiai, 
aktorių pasirodymai, skambėjo arijos. Viskas praėjo 
labai sklandžiai, nors ir buvo suorganizuota per pa-
lyginti trumpą laiką. 

Nuotraukos grailevent.com



Žinau, kad esate išbandęs jėgas ir užsienio rinkoje, 
bet šiuo metu daugiau dirbate prie renginių Lietuvo-
je. Vadinasi, sulaukiate pakankamai klientų ir čia? 
Taip, teko organizuoti renginių ir užsienyje. Šiuo 
metu turiu nemažai darbų Lietuvoje, tad bent jau 
kol kas darbuojuosi gimtinėje. Lietuvoje dirbti pa-
togiau ir paprasčiau: lengviau susitikti su klientais, 
galiu atlikti daugiau darbų ir t. t. Anglijoje per dieną 
galima nuvykti į tris susitikimus, o Lietuvoje per tą 
patį laiką – į dešimt. 
Į mane kreipiasi ne tik lietuvių, bet ir užsieniečių, no-
rinčių Lietuvoje praleisti savaitgalį, ką nors švęsti ar 
netgi kelti vestuves. 

Kaip Jums pavyksta viską suspėti? Juk turbūt vienu 
metu tenka organizuoti ne vieną ir ne du renginius.
Kažkada esu girdėjęs posakį, kad kuo daugiau darbų, 
tuo ilgesnė būna para. Nors veiklos netrūksta, tikrai 
randu laiko pailsėti. Įgydamas vis daugiau patirties, 
gebu viską atlikti vis greičiau. Tarkim, kuriai nors iš 
užduočių prieš kelerius metus reikėdavo skirti kelias 
valandas, o dabar tą patį padarau per penkiolika mi-
nučių. Žinojimas suteikia daugybę privalumų. 

Kurie klientai įnoringesni: lietuviai ar užsieniečiai?
Mūsų klientai yra labai nuostabūs. Tikrai pakanka-
mai lengva su jais sutarti. Manau, tokie sudaro apie 
95 % visų besikreipiančiųjų. Užsieniečiai dažniausiai 
žino, ko nori, kiek kas maždaug gali kainuoti, ir yra 
pasiruošę už tai sumokėti. O lietuviai daugiau linkę 
svarstyti. Pavyzdžiui, man pateikus penkis grupių 
variantus, užsienietis greitai pasirenka tinkamiausią, 
o lietuvis svarsto: „Gal reikia geros grupės, gal šokių 
vakaro vedėjo... O galbūt vieno dainininko... Bet gal 
nereikia nė vieno jų...“ Nemažai trunka pasirengi-
mas. 

Koks klientų įnoris Jums pasirodė keisčiausias ir neį-
prasčiausias? 
Keisčiausias įnoris buvo samdomi draugai, kitaip 
tariant, aktoriai, kurie atlieka draugų vaidmenį. Tokį 
renginį teko organizuoti Prancūzijoje. Ten taip įpras-
ta, yra samdomų draugų paslaugas teikiančių įmo-
nių. Ši mada atėjo iš Japonijos.

Su kokiomis didžiausiomis kliūtimis teko susidurti? 
Kas sunkiausia Jūsų darbe?
Neseniai, kalbėdamasis su užsakovais, padariau 
vieną išvadą. Galbūt keistai nuskambės, bet man 
sunku mąstyti paprasčiau. Rengdamas vakarėlius 
aš kartais pagalvoju, kad per sudėtingai mąstau, 
galbūt lietuviams to net nereikia. Prigalvoju įvairių 
pramogų, kad būtų smagu, įdomu. O žmonės sako: 
„Niekas nesupras, mums reikia grupės ir vedėjo.“ 
Bet ar tada jiems verta samdyti organizatorių?  
Sunkiausia mano darbe yra padaryti taip, kad 
renginys visiems patiktų. Pavyzdžiui, reikia orga-
nizuoti šventę trims keturiems šimtams žmonių. 
Ji turi patikti visiems – tai yra mano tikslas. Nebū-
tinai visus turi sužavėti tas pats dalykas. Galbūt 
vienam įspūdžių paliks viena šventės dalis ar de-
talė, kitam – kita, trečiam – dar kita. Jeigu rengi-
nyje dalyvauja labai skirtingi žmonės, itin sunku 
parinkti visiems tinkamas pramogas.  
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Kaip manote, kas daugiausia lemia Jūsų veiklos, or-
ganizuojamų renginių sėkmę?

Manau, veiklos sėkmę lemia kokybės siekimas. Turi 
padaryti tai, ko žmonės tikisi. Ir netgi daugiau. Pa-
vyzdžiui, kreipiasi 15 ar daugiau metų gyvuojanti 
ir kasmet vakarėlius rengianti įmonė. Be abejonės, 
tiek jos vadovai, tiek ilgamečiai darbuotojai tikisi 
kažko nauja. Nustebinti juos nėra labai paprasta, 
bet dažniausiai mano pasiūlytos idėjos tinka. Žino-
ma, svarbu jas argumentuoti. 
Kad vakarėlis būtų sėkmingas turi būti sugalvota 
tema ir jos kryptingai laikomasi. Jei padarysi padri-
ką dainų, šokių ar kitokių pasirodymų mišinį, vargu 
ar vakarėlis bus vykęs. Galima pasirinkti bet kokią 
temą ir pagal ją viską sudėlioti: dekoracijas, grupes, 
vakaro pramogas, svečių aprangą.

Kokios vakarėlių temos šiuo metu populiariausios?

Šiemet populiariausi trijų temų vakarėliai: „Naktis 
Paryžiuje“, „Kabaretas“ ir „Naktis Las Vegase“. „Naktis 
Paryžiuje“ yra kelionė. Žmonės tarsi susirenka į lėk-
tuvą ir išskrenda į Paryžių. Iš pradžių patalpa virsta 
lėktuvu su karštaisiais patiekalais ir gėrimais, antroje 
vakaro dalyje – autobusu: žmonės keliauja po Pary-
žių, gidas jiems pasakoja apie šio miesto įžymybes. 
Vėliau visi žiūri pasirodymą naktiniame Paryžiuje.  
Vakarėlyje „Kabaretas“ svečiai renkasi į kabareto 
klubą, juos pasitinka mimai, smuiko, pianino impro-
vizacijos. Kabareto šeimininkė pasveikina svečius, 
skamba populiariausi operečių kūriniai, vyksta kan-
kano, sportiniai ir kitokie šokiai, stebina mimo etiu-
dai. 
Trečiojo vakarėlio metu žmonės tarsi susirenka į 
Las Vegaso kazino. Juos sutinka kazino savininkas 
meksikietis Rodrigo. Vakaro pradžioje jis visus suin-
triguoja: atidaro lagaminėlį, kurio viduje – milijonas 
dolerių. Kažkas juos šį vakarą laimės. Toliau muzika, 
šokiai ir t. t. 
Tai tik trumpi apibūdinimai, temų pristatymas. Iš 
tiesų viskas būna planuojama iki menkiausių smul-
kmenų, o kai kurios detalės nėra pristatomos net 
užsakovams. Jie ateina ir... būna maloniai nustebinti. 

Atrodytų, kad renginių organizatoriais gali būti tik 
kūrybingi žmonės, kurie nuolat kupini originalių ir 
drąsių idėjų. Ar tam pritariate? O galbūt renginius 
organizuoti galėtų bet kuris žmogus, to mokęsis, sa-
kykim, aukštojoje mokykloje?

Kūrybingumas, be abejo, labai svarbus. Bet manau, 
kad kiekvienas, norintis imtis renginių organizavi-
mo, gali išsiugdyti tam reikalingas savybes. Net nea-



bejoju, kad universitete galima įgyti daug reikalingų 
žinių, bet vis tiek pagrindą sudaro praktika. Darbš-
tus žmogus, norintis mokytis, manau, tikrai gali tapti 
puikiu organizatoriumi, tik reikia praktikuotis, nebi-
joti ir to siekti. Reikia nusiteikti sunkiam darbui. Nors 
iš šalies renginių organizatoriaus darbas gali atrody-
ti linksmas, iš tiesų smagioji dalis sudaro tik 10–20 
procentų darbo. Kita dalis darbo laiko prabėga prie 
darbo stalo, kompiuterio, telefono, sutarčių. 
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Kokios dar savybės, be kūrybingumo, veiklumo, su-
manumo, yra būtinos žmogui, dirbančiam renginių 
organizavimo srityje?
Labai svarbu gebėti planuoti savo laiką, aiškiai dės-
tyti mintis, įtikinamai perteikti idėjas žmonėms. Be 
abejo, reikia ir pasitikėti savimi, tikėti tuo, ką darai, 
ir kad pasiseks. O pasisekti negali, kaip jau minėjau, 
be darbštumo. Žinoma, jausmas, kas klientui bus 
geriausia, sėkmingai veiklai taip pat privalomas. Tie-
sa, jo nei nusipirksi, nei išmoksi. Jis yra arba ne. 

Kai nėra konkretaus darbo grafiko, turbūt neretai 
tenka dirbti ir naktimis? Nekalbant apie pačius ren-
ginius, vykstančius iki paryčių.
Išties kartais tenka dirbti ir naktimis. Bet argi tai 
problema? Naktį dirbęs, dieną miegi (šypsosi). Yra 
žmonių, kurie vadinami pelėdomis. Jiems nuotaika 
dirbti atsiranda tik po vidurdienio, o pats veiklos pi-
kas prasideda po aštuntos valandos vakaro. Net ne-
abejoju, kad tiems, kurie po televizijos žinių laidos 
eina miegoti, renginių organizatoriaus darbas būtų 
lyg peilis po kaklu. 

Kuo Jus žavi Jūsų darbas?
Mane labai žavi tai, kad dirbu su talentingais žmo-
nėmis, menininkais. Be to, nebūna tokio pat vaka-
rėlio – kiekvienas renginys vis kitoks. Kaskart skiriasi 
ir publika. Labai malonu žinoti, kad žmonėms sutei-
kiu teigiamų emocijų. Tai, kuo užsiimu, yra emocijų 
verslas. 

Turbūt taip pasinėrėte į šią įdomią (tiesa, ir sunkią) 
veiklą, kad minčių dirbti kitokį darbą nekyla?
Universitete aš mokausi teisę. Nors tam tikros įgytos 
žinios padeda, vis dėlto teisė yra gana tolima mano 
dabartinei veiklai sritis. Kol kas apie kitą veiklą ne-
mąstau, esu laimingas dirbdamas renginių organi-
zatoriumi, bet... niekada negali žinoti. Gal po dešimt 
metų norėsiu dirbti teisininku ir žmonėms teikti 
džiaugsmą kitaip: juos konsultuodamas, padėda-
mas išspręsti teisines problemas, laimėti sudėtingas 
bylas ir įrodyti savąją tiesą. 
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Kaip vertinate emigraciją? Ar nekyla minčių laimės 
ieškoti kitur? 
Šiuo metu man Lietuvoje gerai. Tačiau negaliu saky-
ti, kad čia visuomet gyvensiu. Vieni kalba, kad Angli-
joje, Amerikoje ar kurioje nors kitoje šalyje mūsų 
niekas nelaukia, į atėjusį ieškoti darbo užsienietį 
darbdaviai žiūri kaip į antrarūšį. Bet aš manau, kad 
žmogus vertinamas ne pagal tautybę, o pagal savo 
gebėjimus, žinias, patirtį. 
Jeigu esi darbštus, mano nuomone, gali įsitvirtinti. 
Pasaulis yra mūsų namai, kiekvienas galime rinktis, 
kur mums patinka gyventi. 

Dėkoju už pokalbį.

Kalbino Inga Nanartonytė

Galbūt kurį nors iš savo organizuotų renginių laikote 
ypač sėkmingu? 
Visi renginiai buvo pakankamai sėkmingi, paliko 
vienokių ar kitokių įspūdžių. Ypač patiko moters 
gimtadienis labai gražioje vietoje ant ežero kran-
to, šalia miško. Buvo pastatyta scena. Dainos, arijos 
susiliejo su miško ošimu. Plati erdvė, ežeras už nu-
garos, grynas oras, šviesos, lazerių šou, fejerverkai. 
Buvo labai smagu. Matyt, ateina tas laikas, kai žavėti 
ima natūrali aplinka, gamtos dovanoti reginiai. 

Didelę Jūsų darbo dalį sudaro kūrybinis procesas. Iš 
kur semiatės įkvėpimo?
Tenka nuolat galvoti, ką nauja galima žmonėms pa-
siūlyti. Po vakarėlių, realizavęs savo idėjas, kartais 
pasijuntu išsemtas. Privalau ir pailsėti, kad mūza at-
neštų daugiau kūrybinių minčių. Man labai svarbu 
nebūti nuolat tame pačiame rate, turiu įkvėpti oro iš 
šalies. Tada, kaip mėgstu sakyti, smegenys vėl gau-
na deguonies, vėl galima dirbti, kurti. Įkvėpimo man 
suteikia labai daug kas: muzika, filmai, knygos, nak-
tinės gatvės ir jų šviesos, lietus, įvairūs kvapai, vaiz-
dai ir t. t.  Svarbu matyti plačiau, kad nuolat gautum 
ir kitiems galėtum duoti kažką nauja. 

Kokia muzika Jus įkvepia?
Klausausi įvairiausių muzikos stilių kūrinių: klasiki-
nės, džiazo, elektroninės muzikos, popmuzikos ir kt. 
Patinka kūriniai iš įvairių operų ir operečių, pianino 
ir smuiko improvizacijos. Neseniai atradau dainų 
tekstų rašytojos ir atlikėjos Sia Furler kūrybą. 

Papasakokite, kaip vis dėlto pradėjote organizuoti 
renginius ir užsienyje. 
Lankiausiu Anglijoje pas draugus. Viena pažįstama 
užsiminė apie numatomą įmonės, kurioje tuo metu 
dirbo, vakarėlį. Aš pusiau juokais pasisiūliau jį or-
ganizuoti. Jai patiko ši mintis, susitariau susitikti su 
įmonės vadovu. Važiuodamas į susitikimą nejaučiau 
jokios įtampos, galvojau, kad jei ir nepatiks mano 
idėjos – maža bėda. Įmonės vadovas tiesiog pasakė, 
jog nori gero, linksmo vakarėlio, kad žmonės galė-
tų atsipalaiduoti. Šiuo atveju lietuvius galiu pagirti 
dėl to, kad šie tikrai labai atsakingai ruošiasi vaka-
rėliams, pavyzdžiui, derina aprangas ir pan. Anglijo-
je irgi ruošiasi, bet ne taip, nes, kiek žinau, žmonės 
labai užsiėmę, dirba kartais net ir po aštuoniolika 
valandų per parą, nebespėja dar kuo nors užsiimti. 
Tad ir šiuo atveju įmonės vadovas norėjo, kad dar-
buotojams nereikėtų daug ruoštis. Tą minutę man 
kilo visiškai kita mintis, nei buvau prieš tai sugalvo-
jęs. Pasiūliau surengti Maiklo Džeksono ir Madonos 
vakarėlį. Kodėl? Nes jie yra visiems žinomi, aprangos 
pasirinkimas taip pat labai didelis: galima rinktis iš 
įvairių laikotarpių Madonos ir Džeksono aprangos 
stilių. Jų dainos puikiai tinka vakarėliui, šokiams. 
Renginio vietą pasiūliau dekoruoti kaip koncerto 
sceną su užkulisiais ir t. t. Įmonės vadovui, kaip ir 
darbuotojams, labai patiko šis renginys, todėl sulau-
kiau ir dar kelių užsakymų. 



Fotografas – Mindaugas Banevičius



LIETUVIAI PASAULYJE



Šiame kalėdiniame numeryje su rubrika „Lietuviai svetur“ pateikiami neeiliniai interviu. 
Kodėl? Tikrai ne dėl to, kad kalbinome įspūdingai gyvenančius lietuvaičius, pasiekusius 
karjeros aukštumų, uždirbančius daug pinigų ir galinčius pasigirti neįtikėtina sėkme. Šio 
numerio herojės – trys seserys: Daina, gyvenanti Prancūzijoje, Eglė iš Amerikos ir Rasa, 
pasilikusi Lietuvoje, – turtingos ne materialiai, o dvasiškai, žavinčios tvirta valia ir ryžtu. 
Visoms joms gyvenimas nebuvo lengvas nuo mažens, vis pateikdavo skaudžių staigmenų. 
Motinos mirtis, meilės paieškos, nenusisekusi santuoka, užklupusi sunki liga, atrodo, tu-
rėjo moteris visiškai sugniuždyti. Tačiau teiginyje „kas nesugniuždo, tik dar labiau su-
stiprina“ išties yra tiesos. Anksčiau po pokalbių su emigravusiais lietuvaičiais aš ir pati 
sapnuodavau neatrastas galimybes svečiose šalyse, tačiau išgirdus šių moterų istorijas 
norisi išbučiuoti kiekvieną savo artimą ir mylimą žmogų ir įspausti kuo ryškesnį pėdsaką 
Tėvynėje. Linkiu visiems prie Kūčių stalo susimąstyti apie tikrąsias gyvenimo vertybes. 
Manau, kad šie straipsniai Jus tikrai tam įkvėps.

TRIJŲ SESERŲ ISTORIJOS



DAINA EHRMANN

Gimė: Kaune

Prancūzų kalbos dėstytoja, 

vertėja, edukologijos mokslų magistrė; 

šiuo metu dirba medicinos 

įstaigos sekretore

Gyvena: nuo 2004 m. 

rugpjūčio mėnesio

 Banjė (Bagneux), Prancūzijoje

Moto: 

Džiaukimės kiekviena nugyventa diena, 

stenkimės nieko neatidėti rytojui, 

nes rytojaus gali ir nebūti

GYVENIMAS 
NE ROŽĖMIS 
KLOTAS

PIRMA ISTORIJA

LAIMĖ – KAIP ORAS
Gyventi Prancūzijoje svajojau dar penk-
toje klasėje. Tai buvo mokytojos įtaka: ji 
su tokia meile dėstė savo dalyką, kad už-
krėtė ja ir mane. Tą svajonę saugojau giliai 
giliai, ji man atrodė tokia nereali, kad bijo-
jau, jog jei kam prasitarsiu – mane išjuoks! 
Ir ką Jūs manote – noras išsipildė. Bet ar 
aš tapau laiminga? Manau, kad laimė yra 
kaip oras. Ji nuolat keičiasi. Šis jausmas 
kartojasi kaip saulė ir niūrūs debesys, bal-
tas sniegas ir juodas purvas. 



ŽMOGUI NUOLAT 
KO NORS TRŪKSTA

Manau, kad žmogui visada ko nors trūksta. Juk noras 
ką nors įsigyti, pasiekti yra gyvenimo variklis. Labai 
svarbu, su kuo save lygini. Pavyzdžiui, mano svetai-
nės kanapa sulūžo. Man trūksta gražios ir patogios 
sofutės. Aš esu vargšė ir nelaiminga, nes stoviu prie-
šais vitriną ir matau gražų trokštamą ir reikalingą 
daiktą, kurio negaliu nusipirkti. O tas arogantiškas 
ponas parduotuvės salono viduje, jei tik panorės, ją 
nusipirks. Nukabinusi nosį pasuku namų link ir kiek 
toliau matau ant šaligatvio miegantį žmogelį, pasi-
tiesusį kelis kartono lakštus, niekuo neprisidengusį, 
susirietusį nuo šalčio, permirkusį nuo ledinio lietaus. 
O aš tuoj grįšiu į šiltus namus, pasigaminsiu skanią 
vakarienę ir praleisiu ramų vakarą ant savo sukly-

pusios sofutės megzdama. Tad gal man ir nieko ne-
trūksta?

LEMTINGIEJI 
2003-IEJI METAI

Taip jau būna gyvenime, kad tiek geri, tiek blogi da-
lykai ateina nelauktai, kai jų visai nesitiki. Daug lem-
tingų įvykių užgriuvo 2003 metais. Vasarą, tą patį 
vakarą, kai Bertranas Kanta užmušė Mari Trentinjan, 
mano vyras, su kuriuo buvau oficialiai išsiskyrusi jau 
daug metų (bet vis susidurdavo mūsų keliai), pavy-
do pagautas man kelis kartus stipriai sudavė. Vėliau, 
sužinojusi apie Mari Trentinjan likimą, supratau, kad 
man labai „pasisekė“! Tą vakarą liepiau savo buvu-
siajam išeiti iš namų, ir taip galutinai išsiskyrėme. 
Tai buvo lemtingas įvykis mano gyvenime, bet ne 
pats nelaimingiausias. 



Po poros mėnesių, rudenį, staiga mirė mama. 
Beveik tuo pačiu metu per internetą susipažinau 
su vienu prancūzu, besiskiriančiu su mylima mo-
terimi. Jam buvo labai sunku – kalbėjo net apie 
savižudybę. Bandžiau jį paguosti, nuraminti, o 
jis mane užjautė dėl mamos mirties. Pajutome 
simpatiją vienas kitam, ir jis pasikvietė mane į 
Paryžių sutikti Naujųjų metų. Per tą Kalėdų savai-
tę dar labiau suartėjome ir nusprendėme susitik-
ti Lietuvoje vasario 14 dieną. Atvykęs į mūsų šalį 
šv. Valentino dieną, man pasipiršo; greitai iškelia-
vome į Prancūziją. 

BIUROKRATIŠKA 
PRANCŪZIJOS  PUSĖ

Prancūzija – biurokratiška šalis, joje pasijaučiau 
tarsi grįžusi į Sovietų Sąjungą. Tvarkant bet ko-
kius administracinius reikalus, reikia krūvos 
dokumentų, kopijų, vertimų, apostilių. Kyšių 
valdininkai neima (bent jau mažų), todėl esi pri-
verstas šimtą kartų grįžti į tas pačias institucijas 
vis su naujais dokumentais. O kur dar sunkumai 
dėl kalbos. Man nebuvo lengva susikalbėti, nors 
prancūzų kalbos prieš tai mokiausi vidurinėje ir 
aukštojoje mokyklose, netgi kurį laiką dėsčiau 
ją pradedantiesiems. Bet mes mokėmės iš „caro 
laikų“ vadovėlių, tad visiškai nemokėjau šiuo-
laikinės kalbos. Kai žmonės paklausia, ar sunku 
išmokti prancūzų kalbą, atsakau: aš jos mokausi 
visą gyvenimą.
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NENUMALDOMAS 
VAIKŲ TROŠKIMAS 
GRĮŽTI Į LIETUVĄ

Vaikai sunkiai adaptavosi Prancūzijoje. Dukra, pava-
sarį išvažiavusi laikyti abitūros egzaminų, taip ir ne-
begrįžo gyventi su mumis. Įstojo į Vytauto Didžiojo 
universitetą studijuoti psichologijos. Sūnui teko il-
gėliau likti su manimi, nes buvo nepilnametis. Tačiau 
galiausiai ir jį reikėjo išleisti į Lietuvą gyventi pas tėtį. 
Būdamas septyniolikos su puse metų, sūnus pasakė 
norįs studijuoti profesinėje mokykloje Kaune, taigi 
grįžo į gimtinę.

NEMALONI PATIRTIS 
SVETIMOJE  ŠALYJE

Man pačiai prisitaikyti Prancūzijoje buvo kiek len-
gviau nei vaikams. Tiesa, iš pat pradžių nemaloniai 
nuteikė vienas įvykis. Kai paskambinusi į instituciją 
pradėjau kalbėti, pašnekovas manęs paprašė per-
duoti ragelį kam nors kitam, kas moka kalbėti pran-
cūziškai. Labai nuliūdau, bet grįžęs iš darbo vyras 
mane nuramino, sakydamas, kad prancūziškai kal-
bu tikrai neblogai ir kad manęs nesuprasti gali tik 
blogos valios žmonės, šovinistai, nenorintys supras-
ti bet kurio kitataučio. Tokių teko sutikti ir vėliau.

ILGOS IR SUDĖTINGOS 
DARBO PAIEŠKOS

Susirasti darbą buvo nelengva. Po poros metų su-
pratau, kad nieko nerasiu, jei neturėsiu profesinio 
parengimo dokumento – vietinio, prancūziško. 
Pradėjau ieškoti profesinių kursų, susijusių su per-
sonalo vadybos sritimi. Reikėjo laikyti daug testų, 
dalyvauti daugybėje profesinių pokalbių, bet rezul-
tatų – jokių. Kartą viena moteris, aptardama mano 
testų rezultatus, pasakė: „Jūsų rezultatai patenkina-
mi, bet kalbėdama su tokiu akcentu tikrai negausite 
darbo žmogiškųjų išteklių srityje. Bandykite ieškoti 
kasininkės darbo prekybos centre.“ Galbūt būčiau iš 
nevilties ten ir ėjusi... Bet kaip tik tuo metu pastebė-
jau daug skelbimų, kuriuose buvo siūlomas medici-
nos įstaigos sekretorės darbas. Sėkmingai baigiau 
parengiamuosius pusmečio kursus šiam darbui, ir 
gyvenimas jau ėmė atrodyti šviesesnis. Greitai ga-
vau laikiną, o vėliau ir nuolatinį darbą. Šiuo metu 
dirbu sekretore (šios pareigos apima registratorės 
ir administratorės pareigas) privačiame medicinos 
kabinete. 
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NEMATERIALŪS 
GYVENIMO 
PRANCŪZIJOJE 
PRIVALUMAI

Gausus šios šalies kultūrinis paveldas ir jo prieina-
mumas visiems yra labai didelis privalumas. Galima 
nemokamai lankyti daugumą muziejų (jaunuoliai iš 
Europos Sąjungos šalių, ne vyresni nei 26 metų, gali 
lankyti muziejus nemokamai, todėl kviečiuosi atva-
žiuoti ir pasinaudoti šia galimybe savo dukterėčias 
ar draugų vaikus), organizuojami įvairūs kultūros 
renginiai, parodos, koncertai gryname ore, atvirų 
durų dienos. Kas savaitę pasirodo apie dešimt nau-
jų filmų. Bilietai brangūs, bet už dviejų seansų kainą 
gali įsigyti mėnesinį abonementą ir žiūrėti filmus 
kad ir ištisas dienas. 
Visko tiek daug, kad kartais pavargsti ir imi ieškoti 
ramesnio kampelio. Šioje šalyje daugybė parkų, bet 
juose ramybę gali rasti tik lyjant ar vėsesnėmis ir ap-
niukusiomis žiemos dienomis: vos tik saulutė pasi-
rodo, žiemą vasarą parkuose – tikras knibždėlynas! 
Visi žmonės kaip kokie vabaliukai išlenda iš savo 
urvų.
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MANO NAMAI – 
MANO TVIRTOVĖ

Prancūzams jų namai – tai tvirtovės, apsaugotos 
kodais, apsaugos sistemomis, sergimi prižiūrėtojų. 
Neįprasta lankyti draugus, kada tik užsinori: į sve-
čius pakviečia dažniausiai maždaug prieš dvi savai-
tes. Ko nors prireikus, turi skambinti ir susitarti dėl 
susitikimo. Bet ne visada tave įsileis: pasiūlys susi-
tikti kokioje nors kavinėje namo papėdėje. Manau, 
žmonės yra pavargę vieni nuo kitų, nori turėti savo 
pasaulėlį, apsaugotą nuo netikėtų įsiveržimų, pabū-
ti ramiai su šeima tą trumpą laiką, kuris lieka poilsiui 
ir asmeniniam gyvenimui.

KODĖL DREBA ŠIRDIS 
PARYŽIUJE

Paryžius – nepaprastas miestas. Kai pirmą kartą sto-
vi inžinieriaus Eifelio šedevro papėdėje ir stebi visus 
tuos nuostabius raštus, sumegztus iš plieno, ar iš-
neri iš metro požemių ir atsiduri priešais Sitė (Cité) 
salos karalienę Paryžiaus katedrą arba ant aukštos 
kalvos boluojančią Sacré Coeur bažnyčią, kai iš 
aukštai pažvelgi į šitą pulsuojantį miestą ir pama-
tai, kokiomis tobulomis linijomis jis nutapytas, tavo 
širdis sudreba! Aš labai mėgstu lydėti savo svečius į 
pirmuosius susitikimus su šiuo stebuklų miestu, nes 
kai tik pamatau žiburiukus jų akyse, vėl patiriu savo 
pirmuosius įspūdžius.
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PRIEŽASTYS, DĖL KURIŲ 
PALIKAU LIETUVĄ

Išvykau ketindama kurti šeimą. Esu ištekėjusi už 
Patriko, prancūzo. Bet viskas nebuvo taip paprasta. 
Kai atvykau su vaikais, pamačiau visai kitokią tikro-
vę, nei mano princas ant balto žirgo buvo nupasa-
kojęs. Netgi buvau pabūgusi, kad, bėgdama nuo 
vilko (mano pirmasis vyras turėjo sunkumų dėl alko-
holio vartojimo), užšokau ant meškos (naujasis kan-
didatas į mano širdį irgi slapčiomis kilnojo taurelę, 
o vėliau paaiškėjo, jog turi įvairių kitų priklausomy-
bių ir psichologinių problemų). Tačiau jau aštuntus 
metus Patrikas visai nevartoja alkoholio ir vaišinda-
mas svečius nesigėdija pasakyti: „Aš esu alkoholikas 
ir neragauju šių gėrimų, nes žinau, kad jei išgersiu 
lašą, vėl negalėsiu sustoti.“ Taigi po poros metų (tiek 
laiko mane kamavo abejonės) mudu susituokėme ir 
jau devynerius metus esame kartu. 



62      W W W.LIE TUVE.LT

PERMĄSTYTOS 
GYVENIMO VERTYBĖS

Vieną dieną sužinojau, jog sergu vėžiu. Apmaudu: 
jautiesi visiškai sveikas, dirbi iš peties, turi galybę 
planų, ir staiga tau praneša, kad sergi vėžiu, kad 
turi ruoštis operacijai, pamiršti visus darbus, visas 
svajones. Štai tada, kai gyvenimas bando išslysti iš 
tavo rankų, ir supranti, kokie niekingi mūsų kasdie-
niai rūpesčiai. Tenka susimąstyti, kas yra svarbiausia, 
kaip pasiruošti tam lemtingam momentui – mirčiai. 
Apmąstai, ką nuveikei, ko nespėjai padaryti, kam 
neištarei kokio nors svarbaus žodžio, ką nori būti-
nai pamatyti ar nuveikti per tau likusį laiką. Būtent 
tada aš supratau, kad didžiausias mano gyvenimo 
nuopelnas ir turtas – vaikai, kuriais aš labai didžiuo-
juosi. Žinoma, būčiau norėjusi daugiau jiems suteik-
ti, geriau juos paruošti savarankiškai gyventi, bet 
padariau, ką galėjau, ką pajėgiau.  Stengsiuosi dar 
prisidėti prie jų gerovės, kol turėsiu jėgų. Kol kas liga 
nutolo, dar krutu, gyvenu.
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APSUPTA MEILĖS
Manau, kad man labai pasisekė, nes turiu šeimą. 
Nors ji ir ne itin darni, bet vis dėlto mano vyras visa-
da pasiruošęs mane apginti, man padėti. Jaučiuosi 
supama meilės – savo vaikų, brolių ir seserų, kitų 
artimųjų, draugų, net buvusių ir esamų darbdavių. 
Ir nebijau atvirai pasakyti, kad juos visus myliu. Tad 
argi galiu laikyti gyvenimą nenusisekusiu, kai yra 
tiek mylimų žmonių, iš kurių gaunu daug dėmesio, 
pagarbos, meilės?! 
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APIE SANTYKĮ SU DIEVU
Dar iki šiol neatradau savo Dievo. Pamenu, buvau 
labai ištikima tarybinės mokyklos mokinukė, ateis-
tė, tikinti viskuo, ką dėstė mokytojai. Tai jie buvo 
mano dievaičiai. Jeigu kada pajausčiau poreikį at-
sigręžti į religiją, galbūt pasirinkčiau budizmą. Ši 
religija man atrodo pati taikiausia, filosofinė, pa-
dedanti iš tikrųjų rasti sielos pusiausvyrą. Iš tiesų 
niekada nesigilinau į jokias religijas, ko gero, mano 
įgimtoji religija – pagonybė. Aš dievinu medžius ir 
norėčiau, kad po mirties mano pelenus išbarstytų 
po kokiu nors žalialapiu, galbūt ąžuolu. Taip aš pa-
maitinsiu tą medį, atsidursiu jo syvuose ir galėsiu 
stebėti pasaulį pro jo šakas.
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ŠIRDIES ILGESYS
Ilgiuosi Lietuvos žalumos, jos erdvių. Mes čia, 
Paryžiuje, jaučiamės per daug įsprausti į rėmus, įka-
linti. Pasiilgau lietuviško sniego pusnių, norėčiau 
nugriūti į minkštą ir baltą šviežio sniego patalą. Ir, 
aišku, trūksta brangių žmonių artumo. Bendraujant 
internetu ar telefonu su pasiilgtu artimuoju, žiūrint 
nuotraukas, galima palengvinti ilgesio skausmą, bet 
tėvynės vis tiek trūksta. Kai tikrai pradeda skaudėti, 
reikia grįžti, nors trumpam...
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KALĖDOS 
PRANCŪZIJOJE – 
PREKYBININKŲ ŠVENTĖ

Tikriausiai Kalėdos – daugiausia pelno prekybinin-
kams atnešantis periodas. Šventinis laikotarpis pra-
sideda maždaug lapkričio 1 dieną. Apie jo pradžią 
„praneša“ pirmos papuoštos eglės didžiuosiuose 
prekybos centruose, pirmos kalėdinės reklamos, šo-
koladinių saldainių dėžučių piramidės parduotuvė-
se. Prasideda prieškalėdinis maratonas, visi skuba, 
stumdosi, perka iki Kūčių vakaro. 
Ši katalikiška šalis švenčia Kalėdas panašiai, kaip 
ir lietuviai: Kūčių vakarą susirenka šeimos; vaiku-
čiai pavakarieniavę gulasi svajodami apie tai, kaip 
Kalėdų Senelis šią stebuklų naktį pro židinio kami-
ną nusileis ir padės po papuošta eglute dovanų. 

Anksčiau mažieji prancūziukai nublizgindavo batu-
kus ir surikiuodavo po eglute: Kalėdų Senelis dova-
nas dėdavo į juos. Dabar, manau, reta šeima yra išlai-
kiusi šią tradiciją, dovanos dažniausiai būna tokios 
didelės, kad tikrai į batukus netilptų: kompiuteriniai 
žaidimai, lėlių namai, kompiuteriai, mobilieji telefo-
nai ir visa kita, ko mažieji trokšta. Dauguma šeimų, 
ypač kuriose nėra mažų vaikų, išvynioja dovanas 
Kūčių vakarą. 
Prancūzai jau užmiršę pasninką per adventą, todėl 
Kūčių vakarą stalai lūžta nuo žąsų, kalakutų ir kito-
kių kepsnių ar žąsų kepenėlių.
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PRAKTIKUOJANČIŲ 
KATALIKŲ GRETOS 
NEGAUSIOS

Nedaug grynakraujų prancūzų yra praktikuojantys 
katalikai. Daugiau gražiose bažnyčiose meldžiasi 
emigrantų ispanų, portugalų ar lenkų. Galbūt ir lie-
tuvių, nors jų bendruomenė Prancūzijoje yra tikrai 
negausi ir tirpte ištirpsta tarp milijonų gyventojų.

PUOSELĖJANT SAVO 
TAUTOS TRADICIJAS

Nors nesu tikinčioji, bet, vertindama lietuviškas tra-
dicijas, stengiuosi, kad ant mano Kūčių stalo nebūtų 
mėsos patiekalų – kartais gardžiuojamės austrėmis, 
kartais japoniškais sušiais. Būdavo, kad pagaminda-
vau ir tradicinį mamos Kūčių patiekalą – virtinukų 
su grybais. Čia, Prancūzijoje, taip pat išmokau kepti 
kūčiukus. 
Kalėdos – tai vaikystės prisiminimai, pagarba ma-
mai, kuri sugebėdavo mums suruošti šventę sun-
kiomis aplinkybėmis. Ji pagamindavo skaniausių 
patiekalų iš skurdžių produktų, rastų parduotuvėse 
tais laikais, kelis mėnesius saugodavo mišrainei in-
delį majonezo, nemiegodavo per naktis, nes šven-
čių dienomis turėdavo dar ir eiti į darbą.
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LINKĖJIMAS 
SKAITYTOJAMS

Skaitytojams iš visos širdies linkiu mylėti savo arti-
mus žmones, pasitenkinti tuo, ką gyvenimas davė, 
džiaugtis, kad esate sveiki, kad jūsų vaikai išlavinti, 
kad gimtoji šalis  graži, kad tauta geba atlaikyti vi-
sokiausius išbandymus. Kad ir kur esame,  išliekame 
lietuviai, saugojame savo kalbą, gerbiame savo ša-
knis, didžiuojamės savo istorija. Linkiu, kad tai tęs-
tųsi. Laimingų ateinančių švenčių, tegul kalėdiniai 
džiaugsmo varpai skamba visų širdyse! 



EGLĖ HAIGHT-RUZGINAITĖ

Gimė: Kaune

Maisto ir maitinimo skyriaus vadovė

Gyvena: 9 metus JAV,

 iš jų 5 – Stanvude (Stanwood), 

Vašingtono valstijoje

Moto: 

Kas mūsų nepražudo, 

padaro mus stipresnius

IR 
AMERIKOJE 

KARTAIS 
NESISEKA

ANTRA ISTORIJA



IR 
AMERIKOJE 

KARTAIS 
NESISEKA
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Gyvenate Amerikoje jau 
beveik dešimtmetį. Ar galite 
pritarti dažno nuomonei, jog 
Amerika – svajonių šalis?

Esu iš tų, kurie tikėjo tuo. Tačiau ar tikrai Amerika 
yra svajonių šalis, atsakyti labai sunku. Šiuo 
metu didžiausią laimę teikia tikrai ne gyvenimas 
Amerikoje, o tai, kad turiu sveiką ir protingą dukrą. 
Deja, asmeninis gyvenimas, apie kurį svajodama 
vykau į Ameriką, nenusisekė. Teko po 8 metų san-
tuokos išsiskirti, tai buvo antros mano skyrybos. 
O kur dar diagnozuotas reumatoidinis artritas... Ši 
liga privertė iš naujo susimąstyti apie gyvenimo 
prasmę. Šiuo metu man labiausiai trūksta artimo 
žmogaus ir laiko. 

Dainos ir Rasos sesuo Eglė jau ilgai 
gyvena Amerikoje. Tik nevadina jos 
svajonių šalimi. Akivaizdu, kad lai-
mė niekur nedalijama į kairę ir į de-
šinę – net ir Amerikoje. Reikia įdėti 
daug pastangų ir darbo, kad aplan-
kytų sėkmė. Nenukabinti nosies, ne-
nuleisti rankų. Galima pritarti Eglės 
išsakytai minčiai, kad nesvarbu, ką 
matai, svarbu, kaip į tai žiūri. Lygiai 
taip pat galime rinktis, kaip žiūrėti 
į savo gyvenimą. Kiekvienas galime 
būti laimingas savaip, svarbu norėti 
tą laimę matyti.



Egle, kaip susipažinote su bū-
simuoju savo vyru, kilusiu iš 
Amerikos? Kaip viskas rutu-
liojosi?

Po dešimties vedybinių metų Lietuvoje išsituokiau. 
Tada susipažinau su vyru internete, bendravome 
metus. Kartą jis pakvietė atvažiuoti pas jį atosto-
gauti, bet tuo metu vizos negavau. Ilgai nelaukęs, 
po kelių mėnesių jis pats atvyko į Lietuvą. Labai pa-
tikome vienas kitam, tad jis pasiūlė už jo tekėti ir 
kartu gyventi Amerikoje. Ryžausi šiai drąsiai avan-
tiūrai ir 2004 m. gruodžio mėnesį kartu su mano 
šešerių metų dukra atvykome į Tenesio valstiją. 
Mano būsimasis vyras būsto neturėjo, tad apsisto-
jome pas jo tėvus. Po dviejų savaičių būsimi uoš-
viai pasakė, kad per tris dienas išsikraustytume. Aš 
darbo neturėjau, o vyras buvo tik pradėjęs dirbti, 
mat tris mėnesius su manimi praleidęs Lietuvoje 
prarado senąjį darbą. Buvo sunku, jis santaupų ne-
turėjo. Gyvenome iš pinigų, kuriuos buvau gavusi 
už Lietuvoje prieš išvykstant parduotą automobilį. 

Panašu, kad Amerika pasitiko 
Jus ne itin šiltai… Kaip toliau 
sekėsi įsikurti?

Gavau pardavėjos darbą mažoje parduotuvėje. 
Vėliau persikraustėme į Vašingtono valstiją, pradė-
jau virėjos karjerą. Tačiau po metų vėl teko krausty-
tis į kitą mietą, nes vyras jame gavo geresnį darbą. 
Kadangi manęs netenkino virėjos alga, nuspren-
džiau ir aš ieškoti pelningesnio darbo. Siekiau 
tapti buhaltere, apskaitininke ar virtuvės vedėja. 
Tačiau po kelių darbo pokalbių supratau, kad vis 
dėlto gera virėja gali uždirbti daugiau nei prieš tai 
išvardytų profesijų atstovai. Po savaitės sulaukiau 
kvietimo į pokalbį dėl maisto ir maitinimo skyriaus 
vadovės pareigų. Po šio pokalbio manęs iškart pa-
klausė, kada galiu pradėti dirbti. Tai buvo nuostabi 
akimirka. Ir štai jau septynerius metus dirbu spe-
cialiosios slaugos namuose. Visi pacientai šiuose 
slaugos namuose turi atminties sutrikimų, dažnas 
jų serga Alzheimerio liga. Esu patenkinta savo dar-
bu. Iš žmonių, su kuriais dirbu, galiu išmokti labai 
daug.



Kokiame mieste šiuo metu gy-
venate? Kas labiausiai žavi, o 
kas erzina?

Gyvenu mažame miestelyje netoli Sietlo. Klimatas 
čia labai panašus į Lietuvos, mat daug lyja. Kartais 
atrodo, kad esu gimtoje šalyje, apima toks nepaaiš-
kinamas jausmas. Sietle man patinka, nes gatvėse 
be galo švaru, žmonės labai draugiški (nesvarbu, 
kad ir apsimestinai). Labiausiai žavi policijos ir grei-
tosios pagalbos darbuotojai: jie niekada nelieka 
abejingi ir daro viską, kad žmogui suteiktų pirmąją 
pagalbą. 
Nepatinka tik sveikatos draudimo sistema. 
Sveikatos draudimas yra brangus ir padengia-
ma nedaug išlaidų, kai rimtai susergi. Jei esi sun-
kus ligonis ir gero sveikatos draudimo neturi – tai 
pirmas žingsnis į bankrotą. Medicinos paslaugos 
Amerikoje labai brangios.

Kuris gyvenimo etapas Jums 
buvo skaudžiausias ir sunkiau-
sias? Žinau, kad patyrėte ne-
mažai išbandymų ir sunkumų.

Sunkiausia buvo išgyventi antrąsias skyrybas, neiš-
tikimybę, nusivylimą savo sutuoktiniu ir asmeniniu 
gyvenimu. Viso to padarinys – depresija. 
Kildavo įtarimų dėl vyro neištikimybės, nes jis 
pernelyg daug laiko praleisdavo naudodamasis 
internetu. Bet tai, kad planuoja naują gyvenimą 
Filipinuose su 25 metais jaunesne mergina, tiesiog 
pribloškė. Tai sužinojau perskaičiusi jo elektroni-
nius laiškus. Jau buvo nupirkęs bilietus, tarėsi dėl 
namo, kur planavo gyventi su savo naująja žmona, 
nuomos. Nieko nelaukusi nuėjau pas advokatą ir 
įteikiau skyrybų dokumentus likus savaitei iki jo 
planuoto išvykimo dienos. Buvo be galo sunku, 
nes tuo metu Amerikoje ekonomika smuko, namo 
vertė krito – tapo mažesnė nei anksčiau paimta 
paskola jam įsigyti. Nebuvo ko dalytis, tad vyras 
išvyko palikęs visas paskolas ir skolas. Praėjo dveji 
metai, kol galutinai išsiskyrėme. 



Tikriausiai tuos dvejus metus 
prisimenate kaip didžiausią 
košmarą? 

Tuos dvejus metus gyvenau su mintimi, kad išauš 
diena, kai bankas išmes mane iš namų, nes nusto-
jau mokėti įmokas už namą – tiesiog neįstengiau 
viena susimokėti. Būstą ketinta parduoti aukcione. 
Tačiau likus savaitei iki jo, iš banko gavau laišką su 
siūlymu susitarti ir patarimu prašyti valstybinės 
programos „Home Affordable“ paramos, sumažinti 
namo mokestį tiek, kad galėčiau išsilaikyti ir nerei-
kėtų kraustytis. Tikimybė, kad pasiseks, buvo maža, 
bet parašiau laišką, surinkau reikalingus dokumen-
tus ir po dvejų su puse metų pertraukos vėl pradė-
jau mokėti už namą; man skyrė bandomąjį laiko-
tarpį ir gerokai sumažino mokamą sumą. Iki šiol šis 
įvykis man atrodo kaip stebuklas.

Kas tuo sunkiu metu Jums pa-
dėjo? 

Pradėjau tapyti, jaučiau poreikį save realizuoti ir 
kartu norėjau namus jaukesniais paversti. Įsigijau 
drobių ir akrilinių dažų, mėginau tapyti jūrą, gėles, 
bet labiausiai pamėgau tapyti abstrakčius paveiks-
lus. Supratau, kad turbūt nesvarbu, ką matai, svar-
bu, kaip į tai žiūri.
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Ar tada netrūko dėmesio, pa-
laikymo iš seserų ir kitų šeimos 
narių? Kokie Jūsų santykiai su 
artimaisiais dabar?

Vaikystėje dėmesio iš tėvų daug nesulaukiau. Iš 
penkių vaikų aš jauniausia. Daina, vyriausioji sesuo, 
buvo kartu ir mano draugė, ir mokytoja, ir mama. 
Su ja praleisdavome daug laiko, ji vesdavosi mane 
į renginius, muziejus, parodas. Jos tikrai trūko tuo 
sunkiu metu. Ir Rasos – ji tokia optimistė ir gebanti 
užkrėsti gera savo nuotaika.  
Dabar ryšius palaikyti sunku dėl didelio atstumo ir 
laiko skirtumo. Tik dėl šiuolaikinių technologijų ga-
lime kalbėtis matydamos viena kitą per kameras, 
bendrauti elektroniniais laiškais. Per devynerius 
metus tik kartą aplankiau Dainą Paryžiuje ir kartą 
buvau grįžusi į Lietuvą. Joje susitikau ir su atos-
togaujančia Daina, ir su Rasa. Būtų smagu, jei abi 
seserys atvyktų tuo pačiu metu ir galėtume visos 
pabūti kartu. Tai būtų didžiausia Dievo dovana, nes 
laikas ir prisiminimai, manau, yra brangiausi daly-
kai žmogui.

Kaip manote, kas kiekvienai iš 
seserų pasisekė labiausiai?

Manau, kad labiausiai visos galime džiaugtis svei-
kais ir protingais vaikais. Tačiau visoms nenusise-
kė vedybos. Kalbant apie gyvenimo sąlygas, ma-
nyčiau, kad man pasisekė labiausiai, bet štai Rasa 
atrado tvirtą ir guodžiantį dvasinį pasaulį. Manau, 
kad laimės sąvoka kiekvieno gali būti suprantama 
kitaip. Mano nuomone, esame kiekviena savaip lai-
minga. 

Kalbant apie Dievą ir tikėjimą, 
ar jaučiate ryšį su aukštesne 
materija? Ar tikite Dievą?

Niekada nebuvau labai tikinti, nes tėvai to nemokė. 
Manau, kad emigracija, Tėvynės, artimųjų, tikros 
meilės ilgesys ir liga suartino su Dievu. Dažnai pra-
šydavau Dievo suteikti man jėgų ir neleisti palūžti. 
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Artėja šv. Kalėdos. Kaip jas 
švenčiate Amerikoje?

Kalėdos – pati mėgstamiausia mano šventė. 
Amerikietiškos šv. Kalėdos labai panašios į lietu-
viškas: visi puošia eglutes, kepa sausainius, perka 
dovanėles. Aš stengiuosi išlaikyti tradicijas – visuo-
met Kūčioms ruošiu dvylika patiekalų. Išties labai 
pasiilgstu lietuviško maisto, man jis pats skaniau-
sias. Per šv. Kalėdas taip pat pasipuošiame eglutę, 
gauname dovanėlių nuo Kalėdų Senelio. 

Ko šiuo metu labiausiai no-
rėtumėte paprašyti  Kalėdų 
Senelio?

Visada per šv. Kūčias prisimenu savo šeimą, kurioje 
augau, ir svajoju šventes praleisti kartu.

Kalbino Ieva Ąžuolaitytė-Staneikienė



RASA KAZRAGIENĖ

Gimė: Kaune

Katechetė

Gyvena: Kaune

SU SAVIMI 
IŠSINEŠTI 
NIEKO 
NEGALIMA

TREČIA ISTORIJA

Paskutinę istorijos dalį norėčiau pradėti 
Rasos linkėjimu visiems skaitytojams: 
„Linkiu prisiminti, kad gyvenimas kaž-
kuo panašus į švedišką stalą: kai kas nuo 
jo ima, kiek nori, kiti – kiek gali. Kai kas – 
kiek sąžinė leidžia, kiti – kiek įžūlumas. 
Bet taisyklė visiems vienoda – su savimi 
išsinešti nieko negalima.“ Rasa – viduri-
nė sesuo, likusi gyventi Lietuvoje. Vieną 

vakarą po motinos mirties išsigandusios ir sutri-
kusios dėl gyvenimo pokyčių seserys kartu garsiai 
svajojo. Ir jų svajonės vėliau išsipildė. Tik ar visos 
tikrai būtent to norėjo? Sakoma, kad svajoti reikia 
atsargiai, nes kartais Dievas ima ir išklauso norų… 
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Rasa, papasakokite apie tą va-
karą, kai su seserimis dalijotės 
savo didžiausiais norais. 

Tai įvyko praėjus maždaug dviem savaitėms nuo 
mamos mirties. Tuo metu buvome labai sutrikusios 
ir išsigandusios, todėl dažnai vakarus leisdavome 
kartu. Turbūt širdys jautė, kad kažkas mūsų gyve-
nime keisis. Tik nežinojome, kad taip greitai ir taip 
stipriai. Kiek prisimenu, tuo metu labai sirgau. Gal 
todėl mano noras truputį skyrėsi nuo seserų – buvo 
ne toks konkretus. Tada nelabai supratau, ko noriu 
iš gyvenimo. Bet gerai žinojau, kad toliau taip tęstis 
negali. Todėl pasakiau: „Noriu atrasti ir patirti tikrą 
Meilę. Jei neatrasiu Jos, tai nenorėčiau toliau gyven-
ti taip, kaip gyvenau iki šiol – tuščia širdimi. Dabar 
aš norėčiau išmokti mylėti ir pripildyti jausmų savo 
širdį.“ Mano noras skambėjo maždaug taip. 

Nuo to vakaro praėjo dešimt 
metų. Ar Jūsų norams buvo 
lemta išsipildyti? 

Taip, jie pildėsi, kaip minėjau, labai greitai, ypač 
mano seserų. Daina, sutikusi nuostabų, rūpestin-
gą žmogų, už kelių mėnesių išvyko į Prancūziją. 
Dar po pusmečio kita sesuo Eglė iškeliavo gyventi 
į turtingąją Ameriką, apie kurią taip svajojo. 

Jūsų pačios svajonė kažkur 
užtruko...

Tiesa. Tada galvojau: „Kuo labiau artėsiu prie savo 
pageidautos Meilės, tuo laimingesnė jausiuos.“ Bet 
buvo kitaip: kuo intensyviau ieškojau, tuo labiau 
nuo jos tolau. Nes tie, iš kurių jos laukiau, patys jos 
neturėjo. O tie, kurie turėjo, negalėjo man jos įdėti 
į užvertą širdį. Trumpai tariant, ėmiau suprasti, kad 
Meilė yra daugiau negu geras jausmas. Tai – ramy-
bė, tiesa, laisvė, drąsa ir valingas apsisprendimas. 
Meilės laukiau trejus metus. Ši atėjo, kai mano 
širdis buvo sudaužyta į šipulius, kūnas sekinamas 
įvairių sunkių ligų, o protas praradęs viltį ją rasti. 

Kaip suradote Meilę?  
Aš ją radau, kai pasijaučiau maža ir silpna, kai pa-
vargau ieškoti, suklupau ir pati nebegalėjau atsi-
stoti, o mane supantys žmonės negalėjo manęs 
pakelti. Tada pažvelgiau į dangų ir pradėjau mels-
tis, nes labai aiškiai supratau: niekas man padėti 
negali – tik Dievas. Ir pamačiau Meilę greta savęs – 
tiesiog palinkusią ir apgaubusią mane. Visa širdimi 
pajaučiau, kad ji manęs laukė visą tą laiką, kol jos 
ieškojau. Tiek metų buvau akla ir nemačiau šalia to, 
ko taip troškau. 
Atradusi santykį su Dievu, tapau laiminga. Jis man 
yra Meilė, Tiesa, Viltis ir Gyvenimas. 

Ko šiuo metu Jums labiausiai 
trūksta? 

Jei imčiau vardyti, susidarytų ilgas sąrašas. Tačiau 
į visa tai, ko trūksta, nekeisčiau to, ką turiu. 

Išgyvenote sunkią ligą, jos pa-
darinius jaučiate iki šiol. Ko iš-
mokė ši skaudi patirtis?

Liga buvo bene didžiausias išbandymas. Ji tarsi 
pažadino mane iš miego. Nusivylimas ir sudužu-
si širdis susprogdino visas iliuzijas, tie sprogimai 
prilygo atominei bombai. Po jų man prireikė ne 
tik draugų, bet ir psichologų, dvasininkų pagal-
bos. 

Tik padedama profesionalų 
atradau ne naujų savo savy-
bių, o tiesiog SAVE. Iki tol ma-
nęs tarsi nebuvo.



80      W W W.LIE TUVE.LT

Prisiminkite vaikystę. Kokia ji 
buvo? 

Atmintyje likusios tik menkos vaikystės nuo-
trupos. Prisimenu šiltus namus, skanų maistą ir 
gražius daiktus – jų namie buvo gausu. Tik vieno 
trūko – tėvų dėmesio ir meilės. Galbūt dėl šio sty-
giaus vaikystėje daug sirgau ir maištavau. Kėliau 
revoliucijas ne tik namie, bet ir bendraamžių šir-
dyse. Į viską žiūrėjau plačiomis vaikiškomis akimis, 
mokiausi vidutiniškai ir domėjausi draudžiamais 
dalykais – kaip pridera revoliucionieriams. Visa tai 
man netrukdė būti linksmai ir svajoti apie laimę. 
Nes kažkur giliai širdyje žinojau, kad kai užaugsiu, 
viskas bus gerai. Mano vaikystė buvo linksma, ku-
pina išdaigų, daug filmų ir daug draugų.

Grįžkime prie svajonių ir norų. 
Jūsų ir seserų norai labai skir-
tingi. Kaip manote kodėl?

Mes pačios esame labai skirtingos. Mus nuo pat 
mažens domino nepanašūs dalykai, supo kitokie 
draugai, skleidėsi kitokios mūsų savybės, ir talen-
tai buvo skirtingi. Todėl spėlionės apie ateitį ir no-
rai taip skyrėsi.

Kuriai seserų, Jūsų nuomone, 
pasisekė labiausiai? 

Negalėčiau vertinti, kuriai pasisekė labiausiai, nes 
mūsų poreikiai ir tikslai yra skirtingi. Bet manau, 
kad visos gavome tai, ko norėjome. O jeigu ne, 
bet kada galima viską pakeisti. Manau, kad nieka-
da nėra vėlu pradėti iš naujo, tik tam reikia pakan-
kamai drąsos...

Kalbino Ieva Ąžuolaitytė-Staneikienė
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PAULIUS ABROMAITIS 

Gimė: Šilutėje

Radijo laidų vedėjas

Gyvena: Kreigavone (Craigavon), Šiaurės Airijoje

Moto: Gyveni tik kartą, tad mėgaukis gyvenimu!
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daryk 
viską pats!

Ne iš vieno žmogaus yra tekę girdėti, kad grįžę iš užsienio lie-
tuviai būna linksmesni, draugiškesni, tolerantiškesni ir labiau 
mėgaujasi gyvenimu. Kyla mintis, ar kad tokie taptume, būtinai 
turime paragauti išvykėlio duonos? O galbūt galime patys pasi-
rinkti, kokie norime būti? Galbūt mums tereikia išmokti brangin-
ti ir vertinti tai, ką turime, mokytis matyti ne vien neigiamus da-
lykus, bet ir daugybę šviesių gyvenimo spalvų? Šios ir panašios 
mintys aplankė po pokalbio su lietuvius į viską žvelgti pozityviau 
skatinančiu emigrantams skirto radijo „Svetur“ įkūrėju Pauliumi 
Abromaičiu. Šis 24 metų vyras realizuodamas savo svajonę, gi-
musią dar paauglystėje, stengiasi suteikti malonumą ne tik sau, 
bet ir po pasaulį pasklidusiems tautiečiams. 



Papasakokite, kada ir kaip kilo sumany-
mas kurti radijo stotį „Svetur“? Ar sulau-
kėte aplinkinių palaikymo? 
Nuo pat paauglystės mane domino radijas, su juo 
susijusi veikla. Dar būdamas 12-os metų stengiau-
si šioje srityje mokytis ir tobulėti. Nesu profesiona-
las, esu savamokslis. Mintis įkurti radiją „Svetur“ kilo  
prieš 1,5 metų. Susikviečiau savo artimiausius drau-
gus, pasiūliau įkurti internetinę radijo stotį, skirtą 
išvykėliams. Iš pradžių visiems patiko ši mintis, visi 
rodė iniciatyvą. Bet vėliau tas ryžtas išblėso, išsiskirs-
tėme ir galiausiai likau tik su kolega Klaidu. Su juo iki 
šiol stengiamės tobulinti ir toliau plėtoti savo mažą 
svajonę ir pomėgį. 
Daug aplinkinių mus palaikė, džiaugėsi. Ar bent taip 
sakė. Juk vis dėlto reikia mums, lietuviams, pramo-
gų ir svetimoje šalyje! Radijas, gera muzika ir šypse-
nos veiduose – nuo to gyventi tik geriau!

Vadinasi, radijas tėra Jūsų laisvalaikio 
veikla? Koks dar Jūsų, kaip radijo kūrėjų, 
tikslas? 
Taip, man tai tiesiog linksmas laisvalaikio leidimo 
būdas. Abu su kolega mėgaujamės tuo. Šios neko-
mercinės mūsų veiklos tikslas – informuoti emigran-
tus ir kelti jiems nuotaiką. 

Ar sulaukiate didelio klausytojų aktyvu-
mo? 
Nuolatinių klausytojų nėra tūkstančiai ar šimtai. Kol 
kas mūsų nuolat klausosi apie 30–50 žmonių. O jei-
gu kalbame apie prisijungimų per dieną skaičių, tai 
galiu drąsiai sakyti, kad jų būna ne 100 ir ne 200. 
Galbūt daugumai tai atrodys mažai, bet patikėkite, 
kad išlaikytum klausytoją vieną valandą, reikia jį la-
bai sudominti. 

Kokiai auditorijai radijas skirtas?
Mūsų auditorija labai įvairi. Remiantis statistiniais 
duomenimis, radijo „Svetur“ klausosi 18–35 metų 
žmonės. 

Tikriausiai nėra labai lengva pritraukti 
klausytojų dirbant tik dviese? Galbūt ieš-
kote ar noriai priimtumėte ir bendramin-
čių? 
Bendraminčių ieškome nuolat, rasti jų labai sunku. 
Norime pritraukti kuo daugiau po pasaulį išsiskirs-
čiusių lietuvių, siekiame, kad tiesioginės translia-
cijos vyktų ne tik iš Airijos salos, bet ir iš kitų šalių! 
Todėl kviečiame visus norinčiuosius mums rašyti el. 
paštu info@svetur.co.uk. Ir, žinoma, kviečiame lietu-
vius prisijungti prie mūsų klausytojų būrio adresu 
http://www.svetur.co.uk/. 

Tiems, kurie tik dabar sužinojo apie Jūsų 
radiją, papasakokite, kokių laidų galima 
išgirsti. 
Kol kas penktadieniais nuo 19 val. vedame laidą 
„Sveturbiniai“. Įsirengėme mažą studiją namie, sten-
giamės kuo profesionaliau viską atlikti. Tiems, kurie 
mūsų klauso, manau, patinka. 
Pirmąją laidos valandą skiriame įvairioms naujie-
noms iš Lietuvos muzikos pasaulio ir reikalingai bei 
naudingai informacijai gyvenantiesiems Airijoje ir 
Anglijoje skelbti. Tiesa, šių naujienų mums trūksta, 
kai kurie portalai atsisako su mumis dirbti ir dalytis 
tokia informacija. Antrąją valandą savo eterio skiria-
me stipriems juokams. Tiesiog linksminamės. Daug 
nesiteisindamas atvirai pasakysiu, būna, kad ir pasi-
juokiame iš lietuvių, gyvenančių Airijoje, Anglijoje, 
ir iš įvairių jų „sugebėjimų“. Mums atsiunčia telefono 
numerių asmenų, kurie yra kur nors įsipainioję ar 
galbūt ruošiasi tam... Mes tiesiog paaštriname situa-
ciją. Žinoma, pokalbio pabaigoje pasakome, jog tai 
tik juokai. Bet kartais ir nedarome to... 
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Kiek laiko gyvenate Airijoje? Kokios prie-
žastys paskatino išvykti? 
Išvykau iš Lietuvos būdamas 16-os metų. Jau dau-
giau nei 8 metus džiaugiuosi gyvenimu Airijos salo-
je. Iškeliavau paskui savo šeimą. Pirmasis į Airiją iš-
vyko tėtis, vėliau – mama, o tada – aš ir mano brolis. 
Dėl šio žingsnio tikrai nesigailiu.  

Ar retkarčiais dar apsilankote Lietuvoje? 
Ar atstumas ir nemažai metų, praleistų 
svetur, pernelyg nenutolino Jūsų nuo gi-
minaičių, draugų?
Pastarąjį kartą Lietuvoje lankiausi prieš 3 metus. Va-
sarą planuoju vėl grįžti aplankyti artimųjų ir draugų, 
kurių išties pasiilgstu. Manau, ir gyvenant svetur ga-
lima išlaikyti ryšius su artimais giminaičiais, susitikti. 
Su tikra, artima gimine ryšiai nenutrūks, jei pats jų 

nenutrauksi. Su draugais kiek kitaip… Išvažiavau 
dar būdamas nepilnametis, ir atrodė, kad kitų drau-
gų nebus, tik tie, kuriuos palikau Lietuvoje. Bet gy-
veni, augi ir supranti, jog pasaulis visiškai kitoks. Lie-
tuvoje šiuo metu, ko gero, likę keli žmonės, kuriuos 
galiu vadinti draugais, kiti – tiesiog pažįstami. 
Išskyrus artimuosius, draugus, Airijoje daugiau be-
veik nieko netrūksta – galima rasti visko, ko yra Lie-
tuvoje! Žinoma, skiriasi klimatas. 

Vadinasi, nekyla minčių grįžti gyventi į 
Lietuvą? 
Minčių apie grįžimą gyventi į Lietuvą kyla, kaip, ma-
nau, ir daugumai. Tai normalu... Visi mes, emigrantai, 
turbūt apie tai pagalvojame. Bet kuo daugiau metų 
praleidi kitoje šalyje, tuo labiau pripranti prie jos ir 
tiesiog nebeįsivaizduoji savęs Lietuvoje. 
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Kaip manote, koks airių požiūris į imi-
grantus ir konkrečiai į lietuvius? 
Pasitaiko visko. Priklauso nuo paties airio išsilavi-
nimo. Vieni tikrai yra nuoširdūs, kiti tiesiog šneka 
su tavimi, šypsosi, bet tau už nugaros daro visai ką 
kita. Manau, kaip ir Lietuvoje, Airijoje nėra tobulų 
žmonių. Sąžiningiems ir doriems lietuviams pro-
blemų nekyla, jiems niekas nekenkia. 
Kalbant apie verslą, tenka susidurti su įvairiau-
siais vietiniais žmonėmis. Vieni džiaugiasi ir pade-
da, kuo gali, kiti rodo džiaugsmą, bet už nugaros 
peikia, treti tiesiog ignoruoja sužinoję, kad tu, jų 
žodžiais tariant, „forneris“. Bet į viską reikia žvelgti 
pozityviai. Gyveni ir mokaisi, atsirenki, su kuo gali-
ma bendrauti, su kuo – verslą plėtoti ar užmegzti 
draugystę. 

Kaip minėjote, radijas yra Jūsų laisvalaikio 
veikla. O kokia pagrindinė veikla? 
Pagrindinis mano ir šeimos pajamų šaltinis yra ke-
pykla. Ji pavadinta tėčio vardu – „Raigedo Duona“. 
Kepame duoną ir šakočius tautiečiams, gyvenan-
tiems Šiaurės ir Pietų Airijoje. Patys esame įsikūrę 
Šiaures Airijoje, Kreigavone (Craigavon). Džiaugia-
mės, kad žmonėms patinka mūsų produkcija. Labai 
stengiamės šioje srityje būti geriausi. Svarbiausia 
siekti savo tikslų, rodyti, kad tikrai gali ir moki. Ir gal-
būt tai atvers kortą į dar sėkmingesnį verslą. Turime  
daug užmojų ir tikimės savo produkcijos pateikti ir 
daugiau užsienyje gyvenančių tautiečių. 

Papasakokite apie miestą, kuriame gyve-
nate. Turbūt palaikote ryšius su jame gy-
venančiais lietuviais? 
Miestą sudaro trys miesteliai: Portadaunas (Porta-
down), Kreigavonas (Craigavon), Lerganas (Lurgan). 
Juose tikrai daug tautiečių. Ryšius palaikau su dau-
geliu čia gyvenančių lietuvių. Džiaugiuosi, kad jų 
gausu, tai leidžia pasijausti kaip savoje šalyje! 

Ar organizuojate bendrus renginius, susi-
būrimus?
Anksčiau organizavome koncertus tautiečiams, 
kvietėme Lietuvos žvaigždutes į Airiją linksminti 
jų. Su šeima rengdavome išties nemažai koncer-
tų – 8–10 per metus. Keliavome po visą Airiją. Kas 
organizuoja koncertus, žino, kad šiuo metu sunku 
pritraukti į juos daug lietuvių. Tad renginių organi-
zavimą palikome nuošaly ir visas pastangas deda-
me į kepyklos verslą. 
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Kaip manote, kas daugiausia lemia jau-
nų žmonių emigraciją iš Lietuvos? Ką 
reikėtų keisti? 
Niekam ne paslaptis, kad išvykstama ne iš gero 
gyvenimo. Aišku, yra žmonių, kuriems ir Lietu-
voje, ir čia nebuvo gerai. Jaunimas, mano many-
mu, Lietuvoje turėtų būti itin saugomas, nes be 
jo nebus naujų idėjų, jėgų ir pati šalis netobulės. 
Studentams nėra lengva finansiškai: reikia pragy-
venti, mokėti už mokslą; be to, jaunas žmogus ir 
linksmybių nori, tačiau ne viską gali sau leisti. 
Džiaugiuosi dėl tų, kurių gyvenimas tiesiog ver-
da Lietuvoje, dėl tų, kurie laimingi, kad nereikėjo 
emigruoti. Džiaugiuosi ir dėl tų, kurie išdrįso lai-
mės ieškoti svetur, pradėjo geresnį ir kokybiškes-
nį gyvenimą. 

Nekyla abejonių, kad ir Jūs pats jaučiatės 
patenkintas savo gyvenimu. 
Taip, džiaugiuosi ir dėl savęs! Turiu nuostabią suža-
dėtinę Jovitą, dukrą Paulą. Kiti artimieji taip pat šalia. 
Šie žmonės visada mane  palaiko. Linkiu ir visiems 
kitiems būti optimistiškesniems, daugiau šypsotis. 
Ir patenkinti  kuo daugiau savo norų! Gyvename tik 
kartą! Mėgaukimės gyvenimu ir neerzinkime vieni 
kitų. 

Dėkoju už pokalbį.

Kalbino Inga Nanartonytė



MES MYLIM LIETUVĄ

DARBAS  – 
MANO GY VENIMO BŪDAS



Orinta Leiputė – ne tik Seimo 
narė ir veikli visuomenės veikėja. Visų 
pirma ji – Asmenybė iš didžiosios rai-
dės, nes, turėdama daugybę veiklos ir 
įsipareigojimų, visuomet randa laiko 
žmonėms, kuriems jos labiausiai rei-
kia, atviram ir šiltam pokalbiui apie 
tai, kas aktualu ir rūpi kiekvienam ne-
abejingam žmogui. Orintos geriems 
darbams išvardyti nepakaktų ir viso 
mūsų žurnalo. Iš kur ji turi tiek jėgų, 
kurias negailėdama skiria kitiems? 
Galbūt toks mokytojos pašaukimas 
(Orintos pirmoji profesija  – mokyto-
ja)? Tikriausiai kiekvienas mūsų šir-
dyje nešiojamės po gražų prisimini-
mą apie kurią nors savo mokytoją, 
nuskaidrindavusią dienas mokyklo-
je. Nedaug yra pedagogų, gebančių 
žengti koja kojon su jaunimu, rasti su 
juo bendrą kalbą. Manau, kad jeigu 
Orinta Leiputė nebūtų politikė, dabar 
ji būtų viena iš tų mokytojų, kurias 
mokiniai prisimintų ilgam!

Daugelis žmonių tikriausiai neįsivaiz-
duoja Jūsų atliekančios kitokį nei Seimo 
narės vaidmenį. Tačiau iki tol Jūsų veikla 
buvo visai kitokia. Kokių prisiminimų iš-
kyla iš tų laikų, kai mokėtės pedagoginė-
je muzikos mokykloje? 
Nuo pat vaikystės norėjau būti savarankiška. Kadan-
gi gerai mokiausi, sportavau, tėvai manimi visiškai 
pasitikėjo ir stipriai nekontroliavo. Studente tapau 
labai anksti  – būdama devintokė, nes norėjau įgy-
ti ne tik vidurinį išsilavinimą, bet ir specialybę. Pa-

traukli pasirodė aukštesnioji muzikos mokykla. Tuos 
laikus prisiminti labai malonu. Nors bendramokslių 
grupė buvo didelė, bet visos gerai mokėmės, buvo-
me labai kūrybingos ir pašėlusios. Turėjome puikią 
grupės vadovę Nijolę Šadauskienę, deja, ji jau išėjusi 
anapilin. Per tuos 3–4 metus ši moteris mums atvė-
rė ne tik spalvingą ir neįkainojamą kultūros pasaulį, 
bet ir padėjo save suprasti, tapti tuo, kas dabar esa-
me. Tas laikotarpis (1988–1991 m.) buvo ypatingas.

Kokie tikslai, svajonės tuo metu Jus vedė į 
priekį? Ar tikėjotės tapti Seimo nare?
Niekada neplanavau tapti Seimo nare, nesvajojau 
apie politikės kelią. Būdama 19 metų Klaipėdos uni-
versiteto studentė, pradėjau dirbti vaikų globos na-
muose. Tai buvo mano pirmoji darbovietė, ji turėjo 
labai didelę reikšmę mano gyvenime. Šį darbą su-
pratau kaip gyvenimo būdą. Ten vaikai buvo ypatin-
gi, kaip ir jų gyvenimas. Suteikiant pagalbą globos 
namuose augantiems nusikalsti linkusiems ir tėvų 
paliktiems vaikams, juos ugdant teko pažinti kito-
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kį gyvenimą. Mačiau labai daug tų jaunų žmonių 
skausmo, sunkius tarpusavio santykius, vaikiškas 
kovas dėl išgyvenimo, patyčias, smurtą. Tai prisime-
nant drasko širdį... 
Tokia aplinka mane skatino ieškoti kitos veiklos ir 
būdų padėti tiems vaikams  – pasinėriau į nuodu-
gnesnes edukologijos studijas, netrukus įsitraukiau 
į tarptautinės nevyriausybinės vaikų ir jaunimo or-
ganizacijos veiklą. Rūpinomės jaunuolių socializa-
cija, neformaliuoju ugdymu, savaitgalių ir vasaros 
atostogų užimtumu. Padėjome socialiai pažeistiems 
vaikams, taip pat gabiesiems. Daug keliavome. Vei-

klos ribos plėtėsi, įstojau į Socialdemokratinio jau-
nimo sąjungą, o vėliau įsitraukiau ir į partijos veiklą.

Kodėl paauglius, priklausančius rizikos 
grupei, linkusius į nusikalstamą veiklą, 
reikia grąžinti į socialinį gyvenimą? Kaip 
dar galima jiems padėti?
Svarbiausia paaugliui yra turėti jį mylinčią ir supra-
tingą šeimą. Pagalba rizikos grupės vaikams turi 
būti suteikiama laiku, nes kovoti su padariniais būna 
labai sudėtinga. Vaikai, patekę į resocializacijos įstai-
gas, niekuo nepasitiki: jie pyksta ant savęs, savo šei-
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mos, draugų, mokytojų. Labai sunku rasti kelią į to-
kio vaiko širdį, negali eiti prie jo su kauke, nes jis ge-
rai jaučia, kai esi nenuoširdus. Būtina tokius vaikus 
gelbėti, padėti jiems susivokti, nes juk šie gimdys 
savo vaikus, kurs mūsų šalies ateitį. Jaunas žmogus 
turi gauti kitą galimybę, jam tiesiog reikia laiku ir 
profesionaliai padėti. Šių dienų pasaulyje, kur laikas 
taip greitai lekia, kur tiek daug sumaišties, pagalba 
praverstų ne tik vaikams. Paaugliai labai nepatikliai 
žiūri į psichologo, psichiatro pagalbą, jiems reikalin-
gi spec. pedagogai, socialiniai pedagogai, mokyto-
jai ir kiti specialistai; dažno prasta ir sveikata. 
Dirbant su vaiku, reikia stebėti, kas vyksta jo šeimo-
je, dirbti su ja visa, nes vaikas negali grįžti į tą pačią 
aplinką, kuri skatino jį nusikalsti.

Kaip, Jūsų nuomone, švietimo įstaigos 
pasikeitė nuo to laiko, kai Jūs dar buvote 
mokinė? 
Kai esi mokinys, visai kitaip vertini mokyklą. Juk 
tada svarbiausia buvo draugai, mokytojai, popa-
mokinė veikla. Prisimenu stabilumą ir monotoniją... 
Gal buvo daugiau pagarbos mokykloje, pareigų ir 

atsakomybės. Manau, kad šiandien mokytojams yra 
kur kas sunkiau dirbti nei anksčiau: didesni reikala-
vimai tiek iš administracijos, tiek iš tėvų ir vaikų. La-
bai žingeidūs ir reiklūs mokiniai skatina mokytojus 
pasitempti. Begalinė tarpusavio konkurencija kelia 
didelę įtampą. Manau, kad šiandien yra šiek tiek su-
painiotos vaikų, tėvų ir mokytojų pareigos, teisės ir 
atsakomybė.
Vaikams šiais laikais irgi nesaldu: daug įvairių pa-
gundų, norai ne visada sutampa su galimybėmis, 
bendraklasių patyčios, konkurencija, savęs lygini-
mas su kitais, tėvai, beprotiškas krūvis mokykloje, 
egzaminai, besikeičiantys reikalavimai ir t. t. 

Tikriausiai mokykloje buvote žingeidi, 
aktyvi mokinė ir visų mokytojų numylė-
tinė? 
Mokiausi gerai, sekėsi tikslieji mokslai ir menai, bu-
vau sportininkė. Aktyvumu pasižymėjau, bet mažai 
turėjau laisvo laiko, dalyvaudavau popamokinėje 
veikloje. Stengdavausi mokytis per pertraukas, kad 
nereikėtų namie. Numylėtinė nebuvau, tačiau dide-
lių problemų mokytojams nekeldavau. 
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Esate baigusi ne vieną universitetą, turi-
te edukologijos mokslų magistro laipsnį. 
Jūsų pradinė profesinė veikla susijusi su 
pedagogika, švietimu. Ar kuri nors mo-
kytoja Jus paskatino (galbūt savo pavyz-
džiu) žengti būtent į šią sritį?
Labai dažnai vaikai pasirenka specialybes, artimas jų 
tėvų profesijoms. Mano mama dirbo mokytoja – tai 
turbūt ir paskatino pasirinkti šią profesiją. Matydavau, 
kaip ji ruošiasi pamokoms, kaip džiaugiasi savo mo-
kinių pasiekimais, kaip vakarais taiso sąsiuvinius. Jai 
patiko dirbti su vaikais, mokykla buvo jos gyvenimas. 

Kaip manote, ar tikrai mokytojo specialy-
bė (o gal greičiau pašaukimas) dabar ne 
tokia gerbiama? 
Mokytojo vaidmenį paprastai suvoki kiek vėliau, kai 
suaugi, subręsti. Mokytojas gali ne tik išmokyti rašy-
ti, skaityti, skaičiuoti, bet ir suteikti galių sėkmingai 
gyventi. Deja, yra ir tokių pedagogų, kurie palieka 
skaudulių... Mokytojo specialybė labai svarbi, ir tik 
itin jautrus, dvasingas ir stiprus žmogus gali mokyti. 
Manau, kad kartais nepagrįstai sumenkinamas mo-

kytojo autoritetas. Prie to prisideda mokiniai, tėvai, 
žiniasklaida, visuomenėje egzistuojantys stereotipai.  

Su kokiais kasdieniais iššūkiais susiduria 
mokytojas ir mokinys mokykloje, kuri yra 
tarsi jų antrieji namai? Juk nepakanka tik 
mokyti ir mokytis: reikia organizuoti įvai-
rius susirinkimus, olimpiadas, kitokius 
renginius ir juose dalyvauti. 
Anksčiau buvo tarsi savaime suprantama, kad mo-
kytojas turi organizuoti įvairias vakarones, popietes, 
lankyti moksleivius namie ir t. t. Dabar yra šiek tiek 
kitaip: tėvai gali sužinoti apie vaiko pažangumą ir 
lankomumą pasižiūrėdami elektroninį dienyną, su 
mokytoju gali bendrauti taip pat naudodamiesi in-
formacinėmis technologijomis. Patogu, tačiau kyla 
ir grėsmė – per mažai bendraujama gyvai, per kom-
piuterį neužmezgama emocinio ryšio. 
Kalbant apie popamokinę veiklą, vaikai gerai jaučia, 
kada mokytojas tai daro dėl „pliusiuko“, o kada nuo-
širdžiai stengiasi, nes jam tai patinka. Šiems labai 
svarbu, kad pedagogas ne nurodinėtų, o viską dary-
tų kartu su jais. Bendra veikla teigiamai veikia tarpu-
savio santykius. Visi turbūt prisimename ekskursijas, 
į kurias važiavome su savo mokytojais, žiburėlius, 
talkas, pasiruošimą Naujiesiems metams ir t. t. 
Tiek vaikai, tiek mokytojai antruose namuose – mo-
kykloje – turi jaustis patogiai. Turi būti pasitikėjimo 
ir nuoširdumo atmosfera. Ne visoms mokykloms 
pavyksta tokią sukurti. Dažnoje mokymo įstaigo-
je jaučiamas emocinis diskomfortas, psichologinė 
įtampa, konkurencija tiek tarp mokinių, tiek tarp 
mokytojų. 

Mokyklose labai dažnai į vaiką žiūrima 
kaip į lėšų krepšelį. Ir nors jis kartais nu-
sižengia taisyklėms, elgiasi netinkamai ir 
pažeidžia ne tik savo, bet ir kitų žmonių 
orumą, vis tiek lieka nepažeidžiamas, nes 
mokyklai per metus atneša 30  000 litų 
pelno. Kaip manote, ar ši mokinio krep-
šelio reforma davė gerų rezultatų? Atro-
dytų, kad taip mokyklos tarsi tapo UAB, 
siekiančiomis kuo didesnio pelno...
Didesnės mokyklos džiaugiasi krepšelių metodika, 
o mažosios skundžiasi. Nėra bendros nuomonės. 
Galima įžvelgti ir teigiamų, ir neigiamų dalykų. Mo-
kyklos konkuruoja, ieško savito veido, kelia reika-
lavimus mokytojams – galbūt tai neblogai, tačiau 
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manyčiau, kad reforma iš dalies padarė mokyto-
jus mokinių įkaitais. Mokytojai sunku reikalauti iš 
moksleivio mokymosi kokybės, nes kur kas svar-
biau – įtikti mokiniui, kad jis nesugalvotų pakeisti 
klasės ar mokyklos. Manau, kad kai kurios gimna-
zijos praradusios savo lygį. Turėtų būti mokymuisi 
skirtų lėšų skaičiavimo metodika, pagal kurią būtų 
įvertinami gyventojų bendruomenės lūkesčiai ir 
poreikiai, gyvenamosios vietos specifika, mokslei-
vių kontingentas.

Teko girdėti vieną mintį apie atsakingą 
tėvystę ir motinystę: taip atsakingai žiūri-
ma į šias pareigas, kad apskritai nustoja-
ma gimdyti vaikus. Kokia Jūsų nuomonė 
apie tokį perdėtą susirūpinimą dėl vaikų 
auginimo. Kaip manote, kodėl toks mažas 
vaikų gimstamumas Lietuvoje ir ar yra 
kokia nors išeitis? 
Labai sudėtingas klausimas. Atsakinga motinystė 
ir tėvystė yra labai gerai, tačiau perdėti nereikėtų. 
Jeigu žmonės neužtikrinti savimi, bijo įsipareigoji-
mo ir gyvenimo iššūkių, tai galbūt jiems pirmiausia 
reikėtų susivokti patiems. Nelabai pritariu kraštuti-
numams...
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Manau, kad dažniau žmonės nesiryžta auginti vaikų 
jausdamiesi nesaugūs, nuolat bijodami netekti dar-
bo, – juk vaikams nori užtikrinti sočią ateitį. Galbūt 
tai būdingiau vyresniems sutuoktiniams. Jaunimas 
į viską žiūri paprasčiau. Tačiau čia kyla kita proble-
ma  – dažnos skyrybos, nemažai vienišų mamų ar 
tėčių. 
Mažėjantį vaikų gimstamumą Lietuvoje lemia ir di-
delė jaunų žmonių emigracija. Nemažai metų aukš-
tojo mokslo reforma skatina studijuoti užsienyje, 
bet neskatina grįžti. Emigravusio jaunimo šeimose 
gimsta vaikų, šie svetur pradeda lankyti mokyklą, 
o tada vilčių, kad jie grįš, lieka mažai. Ieškoti būdų 
stabdyti emigraciją, didinti socialines garantijas jau-
noms šeimoms, peržiūrėti motinystės išmokų siste-
mą – veiksmai, kurių reikėtų imtis kuo skubiau.

Kokias didžiausias klaidas daro tėvai? At-
rodo, kai per daug myli – išlepini, kai mei-
lės skiri per mažai – užaugini neempatiš-
ką žmogų. 
Meilės niekada nebūna per daug, tačiau reikia mo-
kėti ją rodyti. Negalima užauginti egoisto, galvojan-
čio tik apie save, arba nemokančio reikšti jausmų 
nejautruolio. Vis dėlto dauguma tėvų intuityviai 
jaučia, kiek vaiką lepinti, kiek iš jo reikalauti. Papras-
tai jie augindami vaikus atkartoja savo šeimoje ma-
tytus elgesio modelius, kartais padarydami šiokias 
tokias išvadas, o kartais ne. Visi tėvai savo atžaloms 
nori paties geriausio, tačiau „patį geriausią“ kiekvie-
nas suvokia skirtingai.



Jūs pati, gerb. Orinta, labai 
daug dirbate ir nuolat sten-
giatės dėl žmonių gerovės. 
Bendrauti su žmonėmis, išklausy-
ti juos, stengtis jiems padėti nėra 
lengva. Susitinku su labai įvairias 
žmonėmis: su gyvenimo nuskriaus-
taisiais, ligoniais, su tais, su kuriais 
buvo neteisingai pasielgta; pasitaiko 
ir gudrauti bandančių, piktų žmonių. 
Todėl reikia labai gerai atsirinkti ir 
išsiaiškinti tikrąsias problemos prie-
žastis. Maloniausia būna, kai pasi-
seka kam nors padėti, kada gaunu 
padėkos žinutę arba matau laimingą 
veidą. Kiekvienas turėtume prisidėti 
prie gerovės kūrimo, nes gerovė nėra 
savaiminis dalykas, tai – procesas.

Žinau, kad mėgstate gamtą. 
Tikriausiai joje geriausiai at-
sipalaiduojate dėl tylos ir ra-
mybės? Kaip dar ilsitės? Nors 
turbūt tam nelieka pakanka-
mai laiko...
Poilsis yra būtinas, nes nepailsėjęs 
žmogus būna  irzlus ir nelaimingas. 
Blogai, kai jis neranda būdo atsipa-
laiduoti arba tiesiog nespėja, nes 
rūpesčiai veja vienas kitą. Tokiems 
žmonėms patarčiau važiuoti prie jū-
ros, nesvarbu, vasara, žiema ar ruduo. 
Jūros ošimas neleidžia rimtai apie ką 
nors mąstyti. Rūpestėliai vienas per 
kitą šokinėja tarsi bangos, nutolsta.
Man labiausiai patinka ilsėtis vaikš-
čiojant po Dzūkijos miškus, klausan-
tis pušų ošimo, skaičiuojant medžius, 
dairantis į samanas. Tada palengvėja. 
Šiuose žygiuose mane dažnai lydi 
mišrūnė kalytė. Taip pat labai mėgs-
tu dzūkiškoje troboje kūrenti koklinę 
krosnį, žiūrėti į šokančias žarijas.

Ko palinkėtumėte tiems, ku-
rie nuolat pikti, susiraukę ir 
skundžiasi visais įmanomais 
nepritekliais? 
Gyvenimas per trumpas, kad būtu-
me pikti ir susiraukę. Visada malo-

niau priešais save matyti besišypsantį veidą. Piktuoliams palinkė-
čiau susirasti mėgstamą veiklą arba aplankyti draugus – galbūt jie 
padėtų atrasti vidinę ramybę ir pusiausvyrą.

Kadangi artėja Kalėdos, galbūt galėtumėte papasa-
koti apie kokį nors Kalėdų stebuklą, įvykusi Jums? 
Man labai patinka Kalėdos. Džiugiai nuteikia kalėdinės puošme-
nos, padabintos eglutės, žybsinčios lemputės, tačiau kalėdinę 
dvasią turime susikurti patys. Didžiausias kalėdinis stebuklas – kad 
mane supa brangūs žmonės, kad jie priima mane tokią, kokia esu. 
Aš stengiuosi, kiek galiu ir kaip moku, atsilyginti jiems tuo pačiu.

Dėkoju už pokalbį! 

Parengė  Inesa Uktverienė



METŲ ŠVENTĖS LIETUVOJE
Parengė leidykla 
„Terra Publica“

Vytauto Kandroto nuotraukos

Gardžios 
metų 
šventės



Gruodis atneša ne tik baltas snaiges ir sniego antklodėmis 
pasipuošusius laukus bei miestų gatves, bet ir didžiąsias 
metų šventes. Jų laukia ir dideli, ir maži. Eglės spygliais 
kvepiantys namai ir sočiais valgiais nukrautas stalas – 
laukiamiausių švenčių – Kūčių ir Kalėdų – atributai. 
Deja, šiandien senosios Kūčių ir šv. Kalėdų tradicijos jau 
daug kur primirštos. Leidykla „Terra Publica“ knygoje 
„Lietuviška virtuvė. Šventės ir valgiai“ kviečia prisiminti 
senąsias švenčių tradicijas ir valgius. 

Kūčios – stebuklo laukimas
Kūčios nuo seniausių laikų buvo svarbi šeimos šventė. Prie Kūčių stalo su-
sirinkdavo visa šeima. Kūčių dieną laikomasi pasninko: nevalgoma mėsos 
patiekalų ir pieno produktų. Kūčių stalui įprasta gaminti dvylika valgių, 
bet gera šeimininkė mokėdavo paruošti 20–30 patiekalų. Iš viso suskai-
čiuojama apie 100 lietuviškos virtuvės Kūčių valgių. Visi jie gaminami be 
riebalų arba tik su aliejumi, gaminant paprastai nenaudojami kiaušiniai ir 
pieno produktai. Per Kūčias stengiamasi paragauti visų šių 12 patiekalų, 
kad metai būtų dosnūs, sveiki ir derlingi.

Tradiciniai Kūčių patiekalai gaminami iš ankštinių (žirniai, pupelės, pupos) 
ir grūdinių (avižos, kviečiai, miežiai) kultūrų, aguonų, kanapių, linų sėme-
nų, daržovių (bulvių, burokėlių, kopūstų, morkų), miško (grybų, riešutų, 
spanguolių) ir sodo (obuolių, vyšnių, medaus) gėrybių. Vyrauja šaltieji pa-
tiekalai: daržovių mišrainės, paruošti žirniai, pupos, kviečiai, grybai, silkės, 
taip pat – medus. Įvairūs kepiniai: kūčiukai, duona, mieliniai pyragėliai su 
daržovių ar vaisių įdaru. Geriamas įvairių rūšių kisielius – labiausiai papli-
tęs avižų. Būtinas Kūčių patiekalas ar jo dalis – žuvis. 

Pagrindinis Kūčių stalo apeiginis valgis – kalėdaitis. Todėl jo valgymui 
skiriamas išskirtinis dėmesys. Jei šeima yra tikinti, prieš pradedant Kūčių 
vakarienę sukalbama malda. Po jos vyriausias šeimos narys (paprastai 
tėvas) ima kalėdaitį ir duoda jį laužti antrajam pagal amžių linkėdamas 
sveikatos, Dievo malonės, kartu sulaukti kitų Kūčių. 

Gardžios 
metų 
šventės





Kūčių stalas dengiamas balta staltiese, po ja klojamas plonas 
šieno ar šiaudų sluoksnis. Stalo viduryje dedama lėkštelė su 
kalėdaičiais, šalia – kiti patiekalai. Ant stalo dedama ir tuščia 
lėkštė amžinybėn išėjusiems artimiesiems. Stalą galima puoš-
ti eglės ar pušies šakele, uždegti vieną ar keletą žvakelių, pa-
statyti nedidelį kryželį. Kūčių vakarienė yra rami, todėl nedera 
naudoti ryškių stalo puošmenų, sakyti garsių tostų, dainuoti ar 
garsiai linksmintis. Kūčių vakarienės susirenka tik šeima, nėra 
įprasta eiti į svečius – tam skirtos šv. Kalėdos.



104      W W W.LIE TUVE.LT

Kūčia
2 stiklinės grūdų (rugių, kviečių),

1 stiklinė aguonų,

0,5 l skysto medaus.

Grūdus reikia užpilti karštu vandeniu, palaikyti, kol 
išbrinks. Tada nupilti vandenį, grūdus sumaišyti su 
aguonomis ir medumi. Medus turi būti skystas; jei 
jis kietas – reikia pakaitinti su trupučiu vandens. Kū-
čią galima paskaninti riešutais, razinomis. Šias prieš 
tai brinkinti šiltame vandenyje 20 minučių.
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Šaltanosiai 
(virtiniai su mėlynėmis)
3 stiklinės miltų, 3 šaukštai aliejaus,

1 stiklinė vandens, 2 stiklinės mėlynių,

4 šaukštai cukraus, druska.

Verdančiu vandeniu reikia užplikyti miltus, įpilti aliejaus ir užmaišyti tešlą. Šviežias mėlynes nuplauti ir su-
maišyti su cukrumi. Jei naudojamos šaldytos uogos, reikia nusunkti jų skystį. Iš tešlos stikline ar specialia 
forma išspausti skrituliukus, ant jų dėti mėlynių ir formuoti virtinius. Virti pasūdytame vandenyje keletą 
minučių (priklausomai nuo virtinių dydžio). Kūčių vakarą šaltanosius galima patiekti su aguonpieniu arba 
užpiltus spanguolių kisieliumi. Įprastą dieną skanauti su grietinės ar sviesto padažu.

Mėlynes galima pakeisti kitu įdaru: tarkuotais obuoliais, sumaišytais su cukrumi ir cinamonu, brinkintomis 
trintomis aguonomis, sumaišytomis su cukrumi ir kt. Virtiniai gali būti ir nesaldūs: su džiovintų grybų, ko-
pūstų ar keptų tarkuotų morkų su aguonomis įdaru.



KALĖDOS – SOČIAUSIA 
METŲ ŠVENTĖ
Nuo seno sakoma, kad Kalėdos – šeimos, taikos 
šventė. Prieš Kalėdas reikia grąžinti skolas – jei ne-
grąžinsi, visus metus liksi skolingas. Pirmąją dieną 
buvo įprasta praleisti šeimoje, neiti į svečius, gie-
doti Kalėdų giesmes. Kitas dienas jau einama per 
kiemus, šokama, spėjamas oras. Jei Kalėdos būna 
baltos – tuomet tikimasi sulaukti žalių Velykų. Jei 
miškas būna šarmotas – vasara lietinga, su perkū-
nija. Per kaimą vaikščiodavo Kalėdų Senelis, tiesa, 
kitoks, nei šiais laikais įsivaizduojamas. Aukštaitijoje 
jo pirmtakas žinomas jau XIX amžiuje. Apsirengęs 
baltais kailiniais, prisitaisęs barzdą, pasiėmęs lazdą 
vaikus lankydavo senas žmogus, kerdžius. Jis būda-
vo labai laukiamas, laikomas Kalėdų linksmintoju. 
Įėjęs į namus senelis kertėse barstydavo grūdų, do-
vanodavo vaikams riešutų.

Įdomu tai, kad senovėje nebuvo tradicijos puošti 
Kalėdų eglės. Lietuvoje būta papročio Kūčių dieną 
pakabinti javų pėdą, o Kalėdoms – eglių šakelių. Ka-
lėdų eglės puošimas į Europą atėjo tik XIX a. iš Vo-
kietijos. Eglės puošimas išpopuliarėjo 1914–1920 
m., pirmiausia dvaruose ir miestuose, o po kelių 
dešimtmečių – jau visoje Lietuvoje. Eglę puošdavo 
obuoliais, saldainiais su spalvotais popierėliais, žva-
kutėmis, įvairiais karpiniais, šiaudiniais sodais.

Per Kalėdas baigiasi pasninkas, tad šeimininkės ruoš-
davo mėsiškų patiekalų, kepdavo saldžių kepinių, 
buvo vaišinamasi gira, alumi. Kalėdoms dažniausiai 
būdavo skerdžiama kiaulė, ruošiamas kumpis, deš-
ros. Populiariausias Žemaitijoje buvo šiupinys – rie-
bi miežinių kruopų, žirnių košė su gausiu kiaulienos 
įdaru. Kai kur į šiupinį buvo dedama kiaulės uodega, 
galva su ausimis, kojos. Toks riebus mėsiškas valgis 
rodydavo gerą šeimynos gyvenimą. Kalėdoms atski-
rai ruošdavo ir kiaulės galvą, kartais – net visą parše-
lį. Su kiaulienos įdaru kepdavo plokštainį, darydavo 
vėdarų, šaltienos, virdavo mėsišką kopūstų sriubą. 
Žemaičiai ypač mėgdavo keptą žąsį su kopūstais.



Pomidorais įdaryta antis 
(patiekiama su pomidorais, įdarytais karamelizuotais svogūnais)
2 kg antis.

Marinatui: 100 ml alyvuogių aliejaus,

2 šakelės čiobrelių, 2 šakelės rozmarino,

5 g juodųjų grūstų pipirų,

20 g šviežio imbiero, 1 česnakas,

1 šaukštas grūdėtųjų garstyčių,

50 g medaus, druska.

Įdarui: 5 pomidorai, 1 bazilikų šakelė,

2 česnakai, druska.

Garnyrui: 6 pomidorai, 4 raudonieji

svogūnai, 2 šaukštai alyvuogių aliejaus,

grūsti juodieji pipirai, druska,

100 g rudojo cukraus, 2 šakelės šviežios

mėtos, 50 ml raudonojo vyno

1 šaukštas citrinų sulčių

Antį nuplauti, išimti nugarkaulį, krūtinės kaulus, sparnelius ir šlauneles palikti. Paruošti marinatą: alyvuogių 
aliejų sumaišyti su smulkintais čiobreliais ir rozmarinu, grūstais juodaisiais pipirais, tarkuotu imbieru, kapo-
tu česnaku, grūdėtomis garstyčiomis, medumi ir druska. Antį įtrinti iš išorės ir vidaus. Marinuoti bent jau 2 
val. (rekomenduojama per naktį). Įdarui pomidorus perpjauti pusiau, apibarstyti druska ir smulkintais bazi-
likais. Išaižyti česnako skilteles, bet nenulupti. Antį prikimšti paruošto įdaro, susmeigti mediniais iešmeliais 
arba užsiūti. Kišti į kepimo rankovę ir kepti apie 45 min. 180 laipsnių temperatūros orkaitėje.

Tada paruošti garnyrą: stambiomis skiltelėmis supjaustyti svogūnus, apkepinti aliejuje, apibarstyti druska, 
pipirais, supilti cukrų. Kaitinti ant nedidelės ugnies, kol pasidarys tamsios spalvos karamelė. Tuomet sudėti 
susmulkintą mėtą ir supilti raudonąjį vyną. Išskobti pomidorus, pabarstyti druska ir prikimšti karamelizuo-
tų svogūnų. Prikimštus pomidorus kepti 180 temperatūros orkaitėje apie 5 min.



Imbierinis namelis
2 kiaušiniai, 250 g cukraus,

300 g sviesto, 300 g medaus,

40 g šviežio imbiero, 4 g malto muskato

riešuto, 4 g maltų gvazdikėlių,

10 g cinamono, 15 g kakavos, 1 apelsino

žievelė, 950 g miltų,

10 g kepimo miltelių, druska, kajeno pipirai. 

Glajui: 4 kiaušinių baltymai,

1 kg cukraus pudros,

pusė šaukštelio citrinų rūgšties.

Kiaušinius, cukrų ir sviestą gerai išsukti, kol cukrus ištirps. Druską, medų, tarkuotą šviežią imbierą, muskato 
riešutą, maltus gvazdikėlius, cinamoną, kajeno pipirus, kakavą, tarkuotą apelsino žievelę supilti į puodą 
ir kaitinti, kol užvirs. Tada atvėsinti ir supilti į gerai išsuktą sviestą. Miltus persijoti ir sumaišyti su kepimo 
milteliais, supilti į paruoštą masę ir gerai išminkyti tešlą. Paruoštą tešlą, prieš kočiojant ir pjaustant namelio 
lakštus pagal pasiruoštas formas, palaikyti šaldytuve 2 val.

Po to tešlą iškočioti iki 4 mm storio. Išpjaustyti tešlos formas ir kepti 180 laipsnių temperatūros orkaitėje 10 
min., kol parus. Glajui kiaušinių baltymus atskirti nuo trynių, išplakti su citrinų rūgštimi iki purumo. Nuolat 
maišant įdėti cukraus pudros, kol pasidarys tirštos grietinės konsistencija. Paruoštą glajų dėti į konditerinį 
maišą ir klijuoti namelio plokštes.



Daugiau švenčių aprašymų ir receptų rasite knygoje 
„LIETUVIŠKA VIRTUVĖ. Šventės ir valgiai“



ŽODŽIAI IŠ SIELOS Liko mažiau nei mėnuo iki šv. Kalėdų. To 
tikrai neleidžia užmiršti išpuošti prekybos 
centrai, kalėdinės nuolaidos parduotuvė-
se, išpardavimai, šventėms skirtų prekių 
gausa, galvos sukimas dėl dovanų – ką 
padovanoti, iš kur gauti pinigų. Jau nekal-
bant apie ilgesnes eiles prie kasų, didėjan-
čias liekant vis mažiau dienų iki svarbiau-
sių metų švenčių, ir skambančią kalėdinę 
muziką. Ši dažnai mus pradeda lydėti dar 
nuo lapkričio vidurio, iškart po Visų šven-
tųjų dienos. Tačiau ar tikrai pasiruošimas 
šv. Kalėdoms turi būti toks?

Kam skirtas adventas?
Pradžioje trumpai apibūdinau, kaip mūsų visuo-
menėje, tiksliau – visame pasaulyje, dažniausiai 
ruošiamasi Kalėdoms. Ir tik nedaugelis žmonių 
supranta (o gal supranta daug kas, bet vartoto-
jiška visuomenė geba taip stipriai įsukti į savo 
ratą, jog žmogus dažnai net nesusimąsto, ar ti-
krai jam taip patinka gyventi), kad tikroji šv. Ka-
lėdų prasmė ir esmė yra visai ne skaniu maistu 
nukrautas stalas ir Kalėdų Senelio dosnumas, o 
stebuklas, kurį kasmet išgyvename iš naujo, – Jė-
zaus Kristaus gimimas. Be abejo, šventėms mes 
ruošiamės, o gimtadienis – tikrai svarbi diena. 
Tačiau Jėzaus Kristaus gimtadieniui turėtume 
ruoštis kiek kitaip: kadangi tai dvasinė šventė, 
tai ir ruoštis jai reikėtų dvasiškai. Todėl visa Baž-
nyčia rengtis Kalėdoms pradeda taip pat anks-
ti – likus keturioms savaitėms iki šv. Kalėdų. Šis 
laikotarpis vadinamas adventu. Iš lotynų kalbos 
išvertus, adventas reiškia atėjimą. Tai toks pat 
svarbus metas, kaip Kūčios ir Kalėdos. Šis laiko-
tarpis skirtas laukimui, maldai ir susikaupimui 
apmąstant praėjusius dar vienus metus ar net 
visą gyvenimą. Per adventą visi mes kviečiami 
pradėti gyventi iš naujo, atlikti išpažintį, susitai-
kyti su tais, kurie galbūt nepelnytai mus apkalti-
no, įskaudino ar nuvylė. Taip pat vertėtų nuodu-
gniai patikrinti savo vidinį pasaulį – galbūt jau 
laikas atsikratyti nors vienos ydos, kuri apkartina 
gyvenimą ne tik Jums, bet ir, svarbiausia, šalia 
esantiems žmonėms? 
Advento laikotarpiu ypač skatinami artimo mei-
lės darbai. Svarbu ne tik paremti vargstančiuo-
sius, skurstančiuosius, bet ir daugiau dėmesio 
skirti žmonėms, esantiems šalia. Kartais mes taip 

PASIRUOŠKIME 
KALEDOMS!



Ieva Ąžuolaitytė-Staneikienė

stengiamės daryti gerus darbus kitiems, kad pa-
mirštame savo artimiausius ir brangiausius žmo-
nes. O gal turime draugų, kuriems, nors jie to ir 
neparodo, šv. Kalėdos – pati nemėgstamiausia 
šventė, nes jie lieka vieni? O gal kaimynų vaikai 
nėra buvę Kūčių naktį vykstančiose Bernelių mi-
šiose? Juk Jūs galėtumėte juos nusivesti kartu.

Kodėl reikia pasninkauti?
Dažnas, išgirdęs žodį „pasninkas“, iškart susiraukia, 
nesuprasdamas, kam to reikia. „Neturėčiau pinigų, 
tai ir nevalgyčiau“, „Kai sveikata neleis, tada pas-
ninkausiu“ – tai tik keletas frazių, atskleidžiančių 
daugelio požiūrį į pasninką. Tačiau iš tiesų pasnin-
kas skirtas visai ne tam, kad atsisakytume mėsos 
ar kitų produktų – Dievui juk negaila, kad valgome 
mėsą ar kitaip smaguriaujame. Iš tiesų, kiekvieną 
kartą sugebėjęs ko nors atsisakyti, žmogus auga 
ir bręsta. Nepatenkinęs kurio nors savo poreikio, 
jis geriau geba užjausti kitus ko nors stokojančius 
žmones, susimąsto apie tikrąsias vertybes ir gyve-
nimo prasmę. Pasninkauti – atsisakyti ko nors sau 
svarbaus ir mėgstamo. Vienam galbūt tai – maistas, 
kitam – tam tikra veikla ir pan. Kadangi per adven-
tą ruošiamės ne bet kokiai, o gimtadienio šventei, 
reikia dovanų. Bet ir ši gali būti dvasinė – Jėzus ti-
krai džiaugiasi matydamas kiekvieno žmogaus pa-
stangas atsisakyti kažko dėl jo. 
Kalbant apie pasninką, svarbu paminėti, kad Kūčių 
vakarą įprasta nevalgyti mėsos patiekalų, nevarto-
ti kiaušinių, riebalų ir t. t. Tačiau daugumos Kūčių 
stalas toli gražu neprimena tikro pasninko stalo – 
brangiausios žuvys, įmantrūs valgiai, gurmaniški 
priedai, kitų šalių patiekalai, tokie kaip sušiai ar sal-
džiarūgščiame padaže troškintos šparagų pupelės. 
Ir ką mes bandome apgauti? Akivaizdu, kad tik pa-
tys save. Manau, kad, bene ištisus metus maitinda-
miesi skaniai ir sočiai, bent pasninko metu ir Kūčių 
vakarą galėtume pabūti ir tuštesniais pilvais. Tikiu, 
kad dėl to nenukentėtų nė vienas, o ir Kalėdų rytas 
būtų džiugesnis. 

Pamilti save
Dar vienas svarbus ir reikšmingas uždavinys 
per adventą – priimti ir pamilti save tokį, koks 
esi. Tiesa, kad šiuolaikinis žmogus stengiasi kuo 
mažiau jausti, galvoti tik apie save, siekia paro-
dyti savo gerąsias savybes ir nuslėpti netobulus 
bruožus. Tačiau širdyse visi esame kitokie. Galbūt 
ir nederėtų burnoti ant visuomenės, nes juk pa-
tys ją ir sudarome. Galėtume esamą padėtį pra-

dėti keisti nuo 
savęs – pamilti 
save nepaisydami 
netobulumo, stengtis puo-
selėti vidinį grožį ir mažiau rūpintis 
išoriniais blizgučiais. Dar viena nauja 
suknelė ar kostiumas padaro mus gražes-
nius tik trumpą laiką. Viskas slypi mūsų vidu-
je – jeigu mums trūksta darnos su kitais ir su 
savimi, nemylime savęs, tai ir kitiems bus sun-
ku mus priimti ir pamilti. Ir drabužiai čia tikrai 
niekuo dėti. 
Per adventą turėtume susimąstyti ir apie tai, jog 
viskas šiame pasaulyje yra laikina. O žmogus – 
pati laikiniausia būtybė. Tad jeigu patys pradėtu-
me daugiau dėmesio ir reikšmės skirti tikėjimui, 
tradicijoms, keisti požiūrį į šventes ir jų prasmę, 
mažiau vartoti, galbūt savo pavyzdžiu užkrėstu-
me ir kitus. O tai jau būtų didelis žingsnis visuo-
menės perkūrimo link.

Daugiau dėkoti ir 
mažiau reikalauti
Pasistenkime per adventą mažiau reikalauti ir 
daugiau dėkoti. Net ir tiems, kurie to mažiausiai 
nusipelno. Už ką galite padėkoti savo priešams 
ar skriaudikams? Už tai, kad jie leido išmokti dar 
vieną pamoką, už tai, kad jų dėka Jūs paaugote 
kaip žmogus ir sustiprėjote. Už tai, kad galbūt 
niekada nepasielgsite su kitais taip, kaip su Ju-
mis pasielgė. Padėkoti, žinoma, galima (ir netgi 
reikia) ir už malonius bei gerus dalykus. Paban-
dykite bent dieną dėkoti net už mažmožius, dau-
giau šypsotis ir kuo mažiau reikalauti. Tikiu, kad 
širdyje tikrai bus gera ir lengva, nes nieko nėra 
maloniau, kaip būti geram. 

Kalėdos širdyje 
Jeigu perskaitėte straipsnį iki šios eilutės, noriu 
kartu su Jumis pasidžiaugti, nes tikiu, jog tikrai 
šių Kalėdų lauksite kitaip. Išnaudokite advento 
laiką tam, kad Kalėdų rytą pasitiktumėte dvasiš-
kai ūgtelėję ir džiugūs. Gimęs Jėzus Kristus visam 
pasauliui neša meilę, tikėjimą ir viltį. Teatneša Jis 
po mažą stebuklą ir į kiekvieno Jūsų namus!

Linkiu sutikti šv. Kalėdas 
džiaugsminga ir tyra širdimi!



Sulaukus didelio skaitytojų su-
sidomėjimo, šiais metais pasirodė 
antrasis G. Morkūno knygos „Švęsti 
kosmose ir tvarte“ leidimas. Tai iški-
laus fiziko, talentingo vaikų bei paau-
glių rašytojo ir originalaus publicisto 
Gendručio Morkūno (1960–2009) 
eseistikos palikimas bei bičiulių, ben-
dražygių atsiminimai apie šią ypatin-
gą asmenybę.

Tai serijos „Bernardinai.lt biblioteka“ knyga, skirta pagerbti vienam iš ištikimiausių dienraščio  
„Bernardinai.lt“ autorių Gendručiui Morkūnui, kurio tekstai savo giedrumu ir minties aiškumu visada buvo 
ir tebėra tikra atgaiva.

Gendrutis Morkūnas į mūsų literatūrą atėjo lyg iš niekur, rodos, su menu, apskritai kultūra nieko bendra 
neturinčios srities – fizikos. Dar prieš pradėdamas rašyti kūrinius vaikams, publicistiką bei esė, G. Morkūnas 
jau buvo keliasdešimties straipsnių, kelių mokslo populiarinimo knygų autorius. Tačiau radioekologija ir 
radiacinė sauga, kurios specialistas buvo G. Morkūnas, – per siauros sritys talentingam kūrėjui bei rašytojui.

Knygoje „Švęsti kosmose ir tvarte“ surinkta beveik šimtas Gendručio Morkūno esė, rašytų 2004–2009 
metais. Paskutinė esė, kuri ir davė pavadinimą šiai rinktinei, parašyta likus savaitei iki išėjimo. G. Morkū-
no esė neabejotinai priklauso lietuviškos eseistikos „aukso fondui“, išsiskiria ypatingu stiliumi bei žais-
mingumu.

Knygoje publikuojama Gendručio Morkūno autobiografija, parengta pagal kelis jo interviu, taip pat 
sesers Angelės Jasiukienėnės, bendrakursės fizikės Alinos Momkauskaitės, bendradarbio fiziko Gintauto 
Klevinsko, rašytojų Gintarės Adomaitytės bei Ramutės Skučaitės, dailininkų Sigutės Ach bei Kęstučio 
Kasparavičiaus, literatūrologo Kęstučio Urbos bei žurnalistės ir bičiulės Elvyros Kučinskaitės atsiminimus 
apie Gendrutį. 

G. Morkūnas. Švęsti kosmose 
ir tvarte: eseistika ir bičiulių 
bei bendražygių atsimini-
mai. – Vilnius: VšĮ Bernardi-
nai.lt, 2013. 2-asis leidimas. – 
376 p.
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www.bernardinai.lt
Bernardinai.lt išleido 
Juliaus Sasnausko pasakojimų trilogiją 
„Mažųjų revoliucija“

Bernardinai.lt išleido kunigo Juliaus Sasnausko 
OFM vaizdo pasakojimų trilogiją „Mažųjų revoliu-
cija“, kurioje žinomas pranciškonas, pamokslinin-
kas ir eseistas pasakoja savo gyvenimo istoriją, 
kupiną kvapą gniaužiančių nuotykių ir ryžto veikti 
dėl laisvės.

Pranciškonas kun. Julius Sasnauskas glaudžiai 
suaugęs su Vilniaus senamiesčio gatvelėmis bei 
skvereliais, kur prabėgo jo vaikystės, maištingos 
paauglystės, aktyvios disidentinės veiklos metai, 
kur ir šiandien galima jį sutikti neskubiais žings-
niais traukiantį Bernardinų bažnyčios ar „Mažosios 
studijos“ redakcijos link. Pamoksluose bei medi-
tacijose vis atveriantis paradoksalią Gerosios Nau-
jienos žinią, visų pirma šį paradoksą jis atranda 
savo gyvenimo įvykiuose, kai meilė ateina iš ten, 
kur jai rastis nėra jokių prielaidų, bausmė tampa 
dovana, o laisvės vizija – tikrove net ir priespaudoje. 

Savo, kaip anuomet su klasės draugais vadino, „revoliucinę veiklą“ pradėjęs devintoje klasėje, jis netruko 
susipažinti su disidentu Antanu Terlecku ir kitais pogrindžio dalyviais, kurie jaunuoliams atvėrė alternaty-
vią tikrovę, supažindindami su nelegalia spauda bei organizuotu pasipriešinimu. Pirmosios disidentinės 
veiklos pamokos – leidinio „LTSR baudžiamojo proceso kodekso komentaro“ skaitymas bei garantija, kad 
anksčiau ar vėliau pasodins, neišgąsdino jaunuolių, net priešingai, įkvėpė ryžto aktyviai veiklai... 

Pasak Juliaus Sasnausko, „patys sau mes įrodėme, kad galima mesti iššūkį imperijai, nepasiduoti aplink tvy-
rančiai baimei, nepaklusti prievartai ir neteisybei. Mokėdami nuolatinės įtampos ir pavojų kainą, buvome įgiję 
laisvę nelaisvoje šalyje...“

Šioje „mažojoje revoliucijoje“ netrūko nei paprasčiausių kasdienių darbų, nei žygdarbių: leidžiamas po-
grindinis leidinys „Laisvės šauklys“ bei „Vytis“, įkuriama organizacija „Lietuvos laisvės lyga“, paskelbiamas ir 
sovietinę santvarką sudrebina  „45 pabaltijiečių memorandumas“... Sovietų saugumo atsakas – kruopščiai 
surinkta keliasdešimties tomų byla tik patvirtino Antano Terlecko ir tuomet dvidešimtmečio Juliaus Sas-
nausko „kaltę“. Visa kita – tardymai, kalinimas, teismas, tremtis – tik formalumas, kurį kiekvienam teks pa-
tirti savo kailiu ir kas paradoksaliai, Juliaus Sasnausko žodžiais tariant, virs ne sekinančia bausme ar keršto 
šauksmu, bet malone...

DVD plokštelę sudaro trys vaizdo pasakojimai: „Iššūkis sistemai“ (40 min.), „Plečiant ribas“ (39 min.), 
 „Malonės paradoksai“ (40 min.). 

Režisierius – Gediminas Kajėnas, operatoriai – Gediminas Šulcas, Kostas Kajėnas, 
montuotojas – Gediminas Šulcas.
Juliaus Sasnausko OFM vaizdo pasakojimą „Mažųjų revoliucija“ galima įsigyti 
http://www.bernardinai.lt/knygynas 



KETURKOJAI DRAUGAI

Organizacijos „Hearts Speak“ tikslas – gelbėti gyvūnus bendradarbiaujant  su menininkais, padedant 
gyvūnų gerove besirūpinančioms organizacijoms ir bendruomenėms. „Hearts Speak“ organizacija vienija 
fotografus, dizainerius, rašytojus, dailininkus, iliustruotojus, skulptorius ir gyvūnų advokatus, aistringai 
kovojančius, kad būtų pagerintos beglobių gyvenimo sąlygos ir išsaugotos gyvybės. Suvieniję jėgas galime 
pasaulį padaryti geresne vieta tiek žmonėms, tiek gyvūnams.

Ne pelno siekiančią organizaciją „Hearts Speak“ 2010 metų sausį įsteigė Lisa Prince Fishler („Prinz Pho-
tography“), vedama svajonės sumažinti kasmetį prieglaudose užmigdomų gyvūnų skaičių, kuris JAV siekia 
net 4 milijonus per metus (užmigdoma 1000 gyvūnėlių per dieną). Ši skaudi statistika neleidžia jai sustoti. 

Šiuo metu JAV gyvūnų prieglaudose pastebima pokyčių. Vis dažniau į jas kviečiamasi fotografų ir prašo-
ma fotografuoti jų gyventojus kiek įmanoma gražiau. 

L. P. Fishler sako, kad suburti bendruomenę, siekiančią bendro tikslo, nebuvo sunku, nes dauguma narių 
iki tol to paties siekė vieni. O juk visi žinome, kad suvienijus jėgas galima nuveikti gerokai daugiau. Tad, 
įkūrus „Hearts Speak“ organizaciją, savanoriai ėmė patys plūsti. Smagu kasdien sveikinti naujus narius, 
įkvėptus organizacijos darbų ar pačios veiklos idėjos. 

Lisa – organizacijos įsteigėja – sako, kad ironiškiausia, jog pati beveik nebeturi laiko fotografuoti beglo-
bių gyvūnų. Nuo tos dienos, kai buvo įkurta organizacija, moteris dirba išsijuosusi padėdama fotografams 
ir gyvūnus globojančioms bendruomenėms, šviesdama visuomenę ir menininkus, kviesdama juos prisidėti 
prie gerų darbų, mokydama prieglaudų darbuotojus fotografijos paslapčių.



Nors organizacija įsikūrusi Niujorke, JAV, į jos veiklą įsi-
traukia žmonių iš viso pasaulio. Šiuo metu bendruomenei 
priklauso daugiau kaip trys šimtai narių iš JAV, Kanados, 
Venesuelos, Čilės, Brazilijos, Pietų Afrikos Respublikos, Ita-
lijos, Prancūzijos, Lenkijos, Nyderlandų, Didžiosios Britani-
jos, Australijos ir Lietuvos. Daugiausia narių – iš JAV, Didžio-
sios Britanijos ir Australijos. 

Džiugu, kad šiame sąraše yra ir Lietuvos vardas.  Bet ne 
taip smagu paminėti, kad mūsų šalyje dar nėra populiaru 
gražiai fotografuoti beglobius gyvūnus. Tai kol kas sunkiai 
įsisąmoninama idėja, todėl pasiryžau paskleisti sėkmingai 
veiklą vykdančios organizacijos idėjų ir jos narių minčių, 
pateikti jų darbų pavyzdžių, siekdama sudominti ir paska-
tinti sekti šios bendruomenės pavyzdžiu. 

Keletą „Hearts Speak“ organizacijos narių sutiko papa-
sakoti apie savo veiklą, įsimintiniausias akimirkas ir kaip jų 
fotografijos keičia beglobių gyvūnų gyvenimą.
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Nuotrauka  Lisos Fishler

Nuotrauka  Mary Siani 

Fotografė Jenni Ferreira
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CHRIS LAMBERT, „PAUSEIMAGE“, 
FINIKSAS, JAV
Chris fotografuoja nuo ankstyvos vaikystės. 

Nuo mažų dienų ji taip pat padeda ir gyvūnams. 
Iš pradžių savanoriaudavo jų prieglaudose. Visa-
da tikėjo, kad gyvūno portretas, atskleidžiantis jo 
charakterį ir puikiai pristatantis išvaizdą, yra rak-
tas į žmonių širdis. 

Finikse yra kelios didesnės gyvūnų prieglaudos, 
kuriose fotografuoja ir patys savanoriai, ir fotogra-
fai. Chris dažniausiai kviečiama, kai iškyla keblumų 
fotografuojant – gyvūnas yra sužeistas arba labai 
drovus. Daugiausia ji padeda gretimame mieste įsi-
kūrusiai mažai prieglaudai, kurioje jos pažįstamas 
dirba gyvūnų advokatu. Jos darbuotojai iš pradžių 
nepalankiai žiūrėjo į mintį fotografuoti gyvūnus, 
reikėjo laiko ir skaudžių išbandymų, kol jie suprato, 
ką gali fotografija ir internetas. Ištikta stichinių nelai-
mių (gaisrų, potvynių) Chris lankoma prieglauda su-
silaukė ypač didelio palaikymo internete. Tada joje 
buvo netgi įsteigtas savanorio fotografo etatas, sa-

vanoriai ėmė patys dažniau fotografuoti beglobius 
ir kurti vaizdo įrašus.

Chris jau nebeprisimena, kiek jos fotografuotų gy-
vūnų rado naujus šeimininkus. Kiekviena žinia apie 
jos pozuotojus, išvykusius į naujus namus, yra džiu-
gi ir be galo laukiama. 

Paprašyta papasakoti apie įsimintiniausią įvykį, 
moteris pasidalijo įspūdžiais iš naujausios fotose-
sijos. Joje dalyvavęs šunelis, pasirodo, buvo seniai 
dingęs mylimas ir vis dar ieškomas augintinis. Šei-
mininkai jį surado tik po dvejų metų, išvydę Chris 
darytose nuotraukose.

MARY, 
„MARY SIANI PHOTOGRAPHY“, 
FULERTONAS, KALIFORNIJA,
JAV 
Mary, būdama su gyvūnais, mėgaujasi, kaip ji tei-

gia, tikromis emocijomis. Gyvūnai nekalti ir mieli 
padarėliai. Fotokamera fiksuodama ypatingas aki-
mirkas ji pajunta emocinį ryšį su savo pozuotojais. 

Fotografė Pavlina Sanborn 
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Mary visada mylėjo gyvūnus, o pamėgusi fotogra-
fiją suprato, kad šie du dalykai puikiai suderinami. 

Apie pagalbą gyvūnams juos fotografuojant ji su-
žinojo internete, pasižiūrėjusi gyvūnų fotografijos 
pamokėlę. Iš pradžių ji tenorėjo išmokti geriau fo-
tografuoti savo augintinius, tačiau nutiko taip, kad 
prisijungė prie benamių gyvūnėlių fotografų būrio. 
Dabar jau pusantrų metų fotografuoja prieglaudo-
se. Jos gyvenamoje teritorijoje yra kelios gyvūnų 
prieglaudos, kuriose kasmet užmigdoma daugybė 
gyvūnų. Todėl Mary turi dėti daug pastangų, kad 
bent kiek sumažintų šių nelaimingųjų skaičių. Prie-
glaudos jos fotografijas labai vertina ir dažnai pa-
čios ją kviečiasi fotografuoti gyvūnų.  

Iki šiol Mary prisimena savo pirmąjį apsilankymą 
su fotokamera prieglaudoje. Buvo gerokai sunkiau 
ir triukšmingiau, nei iš pradžių tikėjosi. Ji jaudinosi, 
nes viską turėjo daryti pati – niekas nepadėjo, ne-
palaikė, nepatarė. Bet, praleidusi prieglaudoje še-
šias valandas, grįžo namo laiminga, tikėdama, kad 
visiems jos tą dieną fotografuotiems gyvūnams pa-
vyks rasti naujus namus. 

Mary papasakojo apie drovų baltą šuniuką, kuris 
niekaip nenorėjo ateiti pas ją fotografuotis. Ši kan-
triai sėdėjo prie jo narvo, kol šis apsiprato ir ėmė 
ja domėtis. Viską nuodugniai ištyrinėjęs, keturkojis 
nusprendė, kad jam nelinkima nieko blogo, ir foto-
sesija praėjo sklandžiai. Publikavus nuotraukas, ne-
trukus šunelis iškeliavo į naujuosius namus. Tai dar 
labiau sustiprino Mary tikėjimą, kad savo fotografi-
jomis ji gali padėti gyvūnams.

Fotografė Chris Lambert



Fotografė Jenni Ferreira



GYVŪNŲ FOTOGRAFĖ JENNI 
FERREIRA, JOHANESBURGAS, 
PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA

Jenni savo karjerą pradėjo kaip gyvūnų prižiūrė-
toja. 2007 m., persikėlusi gyventi į Šveicariją, pri-
žiūrėdavo kates, kol jų šeimininkai keliaudavo. Šie 
prašydavo jos atsiųsti augintinių nuotraukų – taip ji 

ir pradėjo fotografuoti. Moteris panoro išmokti tai 
daryti geriau, tad ėmė lankyti fotografijos kursus. 
Kaip tik juose ir susipažino su „Hearts Speak“ orga-
nizacijos veikla. 

2012 m. Jenni grįžo gyventi į Johanesburgą ir nuo 
tada fotografuoja kačių prieglaudose. Įtikinti prie-
glaudas gražiai fotografuoti benamius gyvūnus, kad 
taip sumažėtų užmigdomų beglobių skaičius, – gana 
nelengva užduotis. Prieglaudų darbuotojai labiau lin-
kę patys fotografuoti savo globotinius. Vis dėlto Jenni 
džiaugiasi, kad keletas prieglaudų jau suprato jos fo-
tografijų naudą ir mielai kviečia ją pakartoti fotosesi-
jų, džiaugiasi jos nuotraukomis.

Paprašiau Jenni papasakoti apie savo pirmą apsi-
lankymą prieglaudoje su fotokamera. Jos teigimu, 
pirmi jausmai, išvydus tiek daug beglobių liūdno-
mis akimis, buvo gana skaudūs. Tą dieną ją guodė 
tik viltis, kad jos nuotraukos grąžins nuskriaustie-
siems gyvenimo džiaugsmą. 

Jenni daugiausia fotografuoja benames kates. Per 
pastaruosius metus ji jų įamžino apie šimtą. Ir tik 
trečdalis šių gyvūnėlių dar nerado naujų namų. 

Fotografė Lisa Fishler

Fotografė Pavlina Sanborn 



Moteris negalėjo prisiminti labai linksmų istorijų, 
jos teigimu, tokia veikla dažniau kelia liūdesį. Dviejų 
kačių ji, sako, niekada nepamirš – tai 18 metų katės 
Heksie ir panašaus amžiaus Oupa. Jos rado namus 
Jenni pagalba, tik liūdna, kad Oupa buvo likęs vos 
mėnuo gyventi naujuose namuose. Bet moteris 
džiaugiasi, kad bent jau tas mėnuo senutei katei 
buvo malonus ir ramus.

PAVLINA, „PAVLINA SANBORN 
PHOTOGRAPHY“, FLORIDA, JAV

Pavlina 15 metų studijavo gyvūnų elgesį profe-
sionalios šunų dresūros kursuose. Jos tikslas buvo 
padaryti taip, kad gyvūnas dėl pasikeitusio ar netin-
kamo šeimininkams elgesio nepakliūtų į prieglaudą, 
grįžtų į savo šeimininkų namus. Dirbdama Pavlina 
sutikdavo daug nuostabių gyvūnų ir norėdavo juos 
būtinai įamžinti. Be to, sugalvojo originalų būdą, 
kaip galėtų prisidėti prie šių padarėlių gelbėjimo: 
neatlygintinai dresuodavo prieglaudos beglobius.  

Vieną dieną ši prieglauda netgi pradėjo teikti moka-
mas dresūros pamokas ir taip sugebėjo gauti papil-
domų lėšų savo reikmėms.

Pavlinos ryšys su gyvūnais visada buvo artimas. 
Vieną 2012 metų dieną sutikusi prieglaudoje gyvū-
nų fotografą ir pamačiusi, kaip jis dirba, moteris pir-
mą kartą pagalvojo, kad galėtų prisidėti prie beglo-
bių gyvūnų gelbėjimo ir fotografuodama. Įkvėpta 
fotografo pasiektų rezultatų, Pavlina ėmė praktikuo-
tis su savo kompaktine kamera. Rezultatai, žinoma, 

Fotografė Mary Siani 

Fotografė Lisa Fishler

Fotografė Jenni Ferreira



Fotografė Mary Siani 
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jos netenkino: nuotraukos neprilygo ją įkvėpusio 
fotografo darbams. Tad Pavlinos vyras, norėdamas 
prisidėti prie šios labdaringos veiklos, padovanojo 
jai pirmąjį DSLR fotoaparatą. Nuo tos dienos mote-
ris praktikavosi kasdien. Pavliną į priekį vedė tikslas 
gelbėti gyvybes. Dabar ji net tris kartus per savai-
tę fotografuoja prieglaudose. Retkarčiais užsukusi į 
prieglaudas, kuriose užmigdoma labai daug gyvū-
nų, moko savanorius, kaip geriau fotografuoti savo 
globotinius. Nors ji teigia nedaug išmananti foto-
grafiją, bet tuo, ką žino, mielai dalijasi su kitais. Pa-
vlina kasdien išmoksta ką nors nauja, džiaugiasi vos 
per vienus metus pasiektais rezultatais.

Pavlinos mieste yra viena prieglauda, kurioje kas-
met užmigdoma daugybė beglobių gyvūnų dėl vie-
tos trūkumo. Jai pradėjus savanoriauti, šių nelaimin-
gųjų skaičius ėmė mažėti ir mažėja iki šiol. Moteris 
pasakoja, kad labai skaudu matyti užmigdyti keti-

namų gyvūnų sąrašus ir dar sunkiau fotografuoti 
žinant, kad jei nuotrauka nepavyks ir šunelis neras 
naujų namų, greitai paliks gyvenimą. Ant Pavlinos 
pečių gula sunki atsakomybė, bet dėl to jai nesudre-
ba ranka spaudžiant fotoaparato mygtuką, ji užsi-
brėžusi tikslą gelbėti gyvybes ir tvirtai to siekia, tiki 
savo pagalbos galia ir neleidžia sau palūžti. 

Pavlina pasakoja apie sunkią gyvūnų padėtį 
savo mieste ir gyvūnų prieglaudoje. Ekonominė 
situacija nėra gera, todėl daug gyvūnų patenka į 
prieglaudas, nes šeimininkai tiesiog neišgali jų iš-
laikyti. O prieglaudoje laukia kitas išbandymas – 
trūksta lėšų netgi veterinarui samdyti. Čia kartą per 
savaitę užsuka savanoris veterinarijos studentas ir 
pasirūpina beglobiais. Tačiau kai kurie gyvūnėliai 
pasveiktų tik suradę naujus namus, nes jiems reikia 
ramios ir jaukios aplinkos, nuolatinio rūpinimosi ir 
lėšų gydymui. Deja, padėtis labai liūdna, ir Pavlina 

Fotografė Mary Siani Fotografė Jenni Ferreira



stengiasi bent kiek ją pakeisti.
Vos per metus moteris padarė per 15 000 beglo-

bių nuotraukų. Ji teigia, kad prisimintų kiekvieną, 
kurį fotografavo. Prieš fotosesiją Pavlina pirmiausia 
leidžia gyvūnui  išsidūkti ir susipažinti su ja. Ima fo-
toaparatą į rankas, vos tik gyvūnas šiek tiek pavargs-
ta. Jos dresūros žinios dažnai gelbsti fotografuojant. 

Kaip ir kitos kalbintos gyvūnų fotografės, Pavlina 
prisimena nedaug linksmų įvykių. Labiausiai atmin-
tin įstringa vis dėlto šunų, kurių išgelbėti nepavy-
ko, istorijos. Liūdna prisiminti fotosesijas mažylių, 
kuriems taip ir nepavyko prisiglausti prie mylinčių 
šeimininkų. 

Pavlina džiaugiasi galėdama bent taip padė-
ti beglobiams. Moteris tiki savo veiklos prasme ir 
svarba – taip ji gelbsti gyvybes. Tai yra jos varomoji 
jėga, neleidžianti sustoti.

Fotografė Mary Siani 

Fotografė Pavlina Sanborn 
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Tikiuosi, kad šios kelios istorijos padės bent keletui 

mūsų kitaip pažvelgti į beglobius gyvūnus, kitaip juos fo-
tografuoti ir pristatyti visuomenei. Noriu tik pasidžiaugti, 
kad Lietuvos neslegia didelis užmigdomų gyvūnų skaičius, 
toks kaip JAV ar Pietų Afrikos Respublikoje. Mums suteikta 
daugiau laiko išgelbėti gyvūną, bet tai nereiškia, kad jam 
nėra sunku ilgą laiką gyventi be šeimininko, nejaučiant 
namų jaukumo. Šuo ir katė yra naminiai gyvūnai, jie su-
tverti gyventi su mumis, mylėti mus ir būti mūsų mylimi, 
būti ištikimi ir mieli mūsų draugai. Kiekviena diena prie-
glaudoje gyvūnui palieka skaudžių žaizdų, o joms užgydy-
ti reikia laiko. 

Norėčiau palinkėti tiek prieglaudoms, tiek fotogra-
fams nebijoti parodyti beglobius tiesiog kaip mielus, 
gražius šuniukus ir kačiukus – ne tik kaip grandinėmis 
„papuoštus“ ir narvuose uždarytus nelaimingus pada-
rėlius. Meilė – kur kas stipresnis jausmas nei gailestis, 
todėl siekime, kad gyvūnai keltų susižavėjimą, o ne 
užuojautą.

Rima Kas

Fotografė Chris Lambert





JAUNIMO INICIATYVA

PRISIRPĘ 
GIMNAZISTAI

J. V. Gėtės mintis, jog pasaulis sparčiai juda į priekį, todėl jaunimui kaskart reikia atrasti viską 
iš naujo, puikiai iliustruoja pokalbį su Vytautu Jonuška, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos 
prezidentu. Šis jaunas žmogus – kupinas entuziazmo, noro ieškoti ir atrasti, besidžiaugian-
tis gyvenimo teikiamomis galimybėmis, pamokomis ir, be abejo, savo veiklumu užkrečiantis 
draugus. Kadangi žiniasklaida dažniau garsiai kalba apie paauglius, kurie neatranda savęs, 
linksta į nusikaltimus ir niekuo nesidomi, formuojasi neigiama visuomenės nuomonė apie 
šiuolaikinį jaunimą. Vis dėlto, perskaitę šį interviu, įsitikinsite, kad Lietuvos jaunimas įkve-
piantis! Klausydamasi Vytauto  pasakojimo apie save ir savo komandą, tiesiog negalėjau ne-
sižavėti jaunimo veiklumu. Tikiu, kad Lietuvoje tokių šaunių jaunų žmonių yra daug daugiau, 
tik apie juos kažkodėl nerašoma ir nerodoma taip dažnai, kaip norėtųsi.



Vytautai, papasakok apie save, savo po-
mėgius. Kodėl nusprendei imtis popamo-
kinės veiklos?
Man jau 18 metų. Turiu labai daug pomėgių – nuo 
pavojingų ir ekstremalių užsiėmimų iki tiesiog gulė-
jimo lovoje ir muzikos klausymosi. Manau, kad esu 
universali asmenybė. Į visuomeninę veiklą rimtai 
įsitraukiau nuo pirmosios gimnazinės klasės. Prieš 
tai aštuonerius metus grojau akordeonu muzikos 
mokykloje, todėl labai norėjau rasti kažką nauja ir 
įdomaus. Ir man pavyko – įsitraukiau į tiek įvairių 
veiklų, kad nebegaliu ištrūkti iki dabar. Atradau tai, 
kas labai universalu, suteikia daug privalumų ir pra-
vers man ateityje. 

Skamba labai paslaptingai…
Kalbu apie visuomeninę veiklą ir neformalųjį ugdy-
mą. Šie dalykai apima be galo daug įvairių veiklų, 
reikalaujančių tiek protinių, tiek fizinių pastangų. Tai 
puiki galimybė įgyti patirties bendraujant su visai 
nepažįstamais žmonėmis. Vykdant minėtas veiklas, 
dažnai tenka kalbėti prieš auditoriją, atkakliai ginti 
savo idėjas ir įsitikinimus. Galiu geriau pažinti save, 
atrasti naujų savybių. Be abejo, taip plečiu savo aki-
ratį, nes nuolat sužinau naujų dalykų. Taigi yra dau-
gybė šios veiklos privalumų, kurie, manau, man ti-
krai pravers gyvenime.

Iš Tavęs tiesiog plūsta entuziazmas. Ti-
kriausiai Tau sunku suprasti tuos bendra-
amžius, kurie niekuo nesidomi?
Man neteko sukti galvos, ką galėčiau veikti, – visada 
turėjau kur atsiskleisti ir kuo užsiimti. Tačiau nerei-
kėtų manyti, kad ne tokie pastebimi ir veiklūs mano 
amžiaus žmonės tik sėdi namie ir nieko neveikia. Visi 
turi kokių nors pomėgių, kuo nors domisi. Tiesiog jie 
pasirinko gyventi ir leisti laiką kitaip. Kita vertus, ne 
visi turi vienodas sąlygas, galimybes. Pavyzdžiui, kai 
kurie gyvena labai toli ir būtent todėl dažniau pasi-
lieka namie. Nesu linkęs manyti, kad abejingumas, 
neveiklumas yra paauglystės problema. Tai gali lem-
ti daugybė priežasčių. Kai kada užtenka tik mažyčio 
kitų paskatinimo, ir viskas kardinaliai pasikeičia.

Kokie draugai Tave supa? Ar jie Tau yra 
įkvepiantis pavyzdys, ar Tu jiems?
Mane supa daug draugų, tik dar nežinau, kiek iš jų 
tikrieji. Visi jie skirtingi. Stengiuosi padėti draugams, 
kiek galiu, o vėliau sulaukiu to paties iš jų. 
Nevartoju alkoholinių gėrimų ir kitų svaigalų, tikiu, 
kad linksmintis galima ir blaiviam. Nesu dažnas va-
karėlių ir panašių pobūvių svečias. Sunku pasakyti, 
kas kam yra pavyzdys. Mano manymu, reikia moky-
tis vieniems iš kitų.



Jau beveik metus esi Kuršėnų Lauryno 
Ivinskio gimnazijos prezidentas. Kaip ma-
nai, kodėl juo išrinko Tave?
Manau, mokyklos bendruomenę įtikinau turįs pa-
kankamai patirties, kad galėčiau eiti šias pareigas. 
Daugiausia patirties įgijau būdamas prezidentės 
Viktorijos Kiriejėvaitės komandos nariu (metus prieš 
tapdamas prezidentu). Mokiausi iš prezidentės klai-
dų ir stiprybių, dabar galiu viską pritaikyti pats.

Ką padarei ir darai, kad moksleiviams 
būtų gera mokytis Tavo gimnazijoje?
Esu pateikęs savo mokyklai skirtų projektų „Ką ren-
kiesi Tu?“ ir „Prisirpęs gimnazistas“ paraiškas ir juos 
įvykdęs. Stengiuosi užkrėsti visuomenine veikla ir 
kitus, parodyti jiems, kad tai yra vienas geriausių sa-
viraiškos būdų. Dažnai organizuoju, padedu rengti 
įvairias veiklas mokykloje. Stengiuosi dalyvauti visur 
ir visiems padėti. Būtent vykdomos  įvairios veiklos 
ir daro mokyklos gyvenimą geresnį, įdomesnį.  

Kokie buvo minėtųjų projektų tikslai? 
Projektas „Ką renkiesi Tu?“ skirtas rūkymo prevenci-
jai. Vyko mokymai, jų metu buvo sukurti du filmu-
kai. Mums padėjo profesionali prodiuserė. Ji visus 
supažindino su kino „virtuve“.
„Prisirpęs gimnazistas“ – tai tradicinis projektas, 
skirtas mokyklos savivaldai gerinti. Siekiame ska-
tinti jaunimo veiklumą, supažindinti jaunuolius su 
komandinio darbo, savanorystės ir lyderystės teikia-
mais privalumais. Auginti naują lyderių kartą!
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Tikriausiai mokyklos mokinių savivalda 
atsiranda ne be reikalo – jaunimui trūksta 
veiklos, saviraiškos būdų?
Kas iš tiesų nori, tas tikrai randa, ką veikti ir kaip save 
išreikšti. Mokyklos savivalda ir yra tam, kad sukurtu-
me daugiau veiklos ir į ją įtrauktume kuo daugiau 
asmenų.

Galbūt Jūsų gimnazijoje vyksta išskirti-
niai renginiai?
Kino filmų maratonas „Ligi ryto“ – tai tradicinis kas-
metis mūsų renginys. Mokykloje nuo vakaro iki vė-
lyvo ryto rodomi filmai. Šį renginį organizuojame 
kartu su istorijos mokytoju Rolandu Tamošaičiu. 
Dalyviai gali laimėti įvairių prizų. Reikia nemiegoti ir 
įdėmiai žiūrėti rodomus filmus, o tada teisingai atsa-
kyti į pateiktus klausimus.

Kokių netikėčiausių idėjų esate realizavę 
ir galbūt net šokiravę mokyklos mokyto-
jus ar mokinius? 
Mes su komanda turime daugybę idėjų, sugalvoja-
me įvairiausių dalykų. Tačiau ko nors labai netikė-
to, visus šokiruojančio nesame padarę. Tik kartais 
sulaukiame administracijos pykčio, nes vykdome 
įvairias veiklas per pertraukas, iš anksto apie tai ne-
pranešę. Bet džiaugiuosi, kad mums nereikia suau-
gusiųjų pagalbos – viską galime padaryti patys!
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Kokios tos veiklos per pertraukas?
Mokykloje dažnai apima rutina, nes kiekvieną savai-
tę viskas kartojasi. Todėl šiais mokslo metais projek-
to „Prisirpęs gimnazistas“ iniciatyvi grupelė stengiasi 
praskaidrinti niūrias ir nuobodžias dienas mokyklos 
moksleiviams. Jau vyko „JustDance“ pertraukos, ka-
raokės pertraukos. Tai yra visai nauja, ateityje bus 
dar įvairesnių veiklų. 

Ar lengvai pavyksta gauti direktoriaus 
leidimą rengti renginius ir vykdyti kitokią 
veiklą mokykloje? 
Gimnazijos direktorius Albinas Jokūbauskas palaiko 
aktyvų jaunimą, todėl dažniausiai pritaria mūsų su-
manymams. O jei kas ne taip, ieškome sprendimo 
būdų.
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Kas sudaro Tavo komandą? Kaip pasiskirstote pareigas?
Mano komandą sudaro dar keturi mokiniai: Agnė Karkalaitė, Gabrielė Vileikytė, Gabrielė Burbaitė, Vaido-
tas Kazlauskas. Mes turime savo kabinetą (prezidentūrą), kur, galima sakyti, ir gyvename. Visi šie asmenys 
turi didelę visuomeninės veiklos patirtį, dalyvauja įvairiuose projektuose ir visur kitur, kur tik gali. Labai 
gerai sutariame, tad pareigas pasiskirstyti nėra sunku. Džiaugiuosi turėdamas tokią nuostabią komandą! 
Šie žmonės man labai padeda atlikti visus darbus. Dėkoju jiems, kad yra kartu su manimi. Taip pat reikia 
nepamiršti, kad visada šalia mūsų – buvusi mokinių prezidentė Viktorija Kirėjievaitė, kuri mus užaugino ir 
yra visiems pavyzdys.
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Kitais metais jau paliksi gimnaziją. Ar ma-
tai tinkamų kandidatų į mokyklos prezi-
dentus?
Taip, matau kandidatų, kurie galėtų užimti mano 
postą. Mes jau kelerius metus daug dirbame steng-
damiesi auginti naują lyderių kartą, kuri perims 
mūsų pareigas.

Ar vis dėlto lengva, ar sunku būti prezi-
dentu?
Atsakyti į šį klausimą nelengva. Kartais būna sunku: 
ilgas darbas, jaudinimasis, kad kiti neapviltų, pa-
stangos viską daryti nepriekaištingai... Tačiau viską 
atperka akimirka, kai supranti, kad viskas klostosi 
puikiai, o svarbiausia, kai iš kitų išgirsti padėką už 
tam tikrą darbą. Taigi prezidentu būti nėra labai sun-
ku, bet nėra ir labai lengva. Reikia rasti savo darbo 
metodiką.
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Ką norėtum perduoti savo bendraam-
žiams, kurie, skaitydami šį interviu, gal-
būt numos ranka, pagalvoję, kad tokia 
veikla – ne jiems?
Tik nuo Jūsų pačių priklauso, ką susikursite. Geriau 
jau dabar pradėti treniruotis ateities iššūkiams. Juos 
bus lengviau įveikti turint šiokios tokios patirties. La-
bai rekomenduoju „atsikąsti“ visuomeninės veiklos 
kąsnelio. Supratę, kas tai yra, norėsite to vis daugiau 
ir daugiau. Tikėkite tuo, ką darote!

Kalbino Ieva Ąžuolaitytė-Staneikienė

Kokie Tavo paties ateities planai? Kokių 
idėjų ir siekių turi?
Dabar pagrindinis tikslas yra sėkmingai baigti mo-
kyklą ir įstoti į norimą studijų programą. Idėjų yra 
daug ir įvairiausių, bet ne visoms lemta išsipildyti. 
Gyvenu šia diena ir nesuku galvos dėl ateities.



LIETUVIAI KELIAUJA

Keliaujam 
        į Italiją
Jeigu sumanysite vykti į Italiją – tai tik autobusu. Būtų tikra nuodėmė praleisti nuosta-
bius į šią šalį vedančius kelius, mat keliaujant jais atsiveria nepaprasto grožio vaizdai. 
Kalnai, miesteliai ir netgi keliai čia turi kažką savita, būdinga tik Italijai. Šioje šalyje 
be galo gausu ne tik kerinčių vaizdų, bet ir įvairių kvapų bei skonių. Apsilankymas joje 
tampa penu ne tik sielai, bet ir kūnui, vaizduotei. Leiskimės į kelionę po vaizdingąją 
Italiją, vedamos skaitytojos  Erikos pasakojimo.



Vezuvijus, fotografuotas iš Pompėjos.

Keliaujam 
        į Italiją VEZUVIJUS – NIEKADA 

NEMIEGANTIS UGNIKALNIS
Vezuvijus – tai į rytus nuo Neapolio apie 32 km nuto-
lęs vis dar aktyvus ugnikalnis. Kaip vietos gyventojai 
juokauja, jis niekada nemiega, ir nors pastarąjį kartą 
išsiveržė 1944 m., negali žinoti, ar tai nepasikartos ir 
vėl. Didžiausias Vezuvijaus išsiveržimas įvyko 79 me-
tais. Buvo sunaikinti šalia jo įsikūrę Pompėjos, Stabijo 
ir Herkulanumo miestai. 
Vezuvijaus aukštis – 1280 m, tačiau jis nuolat kinta. 





Lipant aukštyn iki Vezuvijaus kraterio. Norint pasiekti 
ugnikalnio kraterį, reikia kopti 1 200 metrų. 

       W W W.LIE TUVE.LT      139

Šis ugnikalnis laikomas vienu pavojingiausių Euro-
poje, nes jo apylinkėse gyvena apie 3 mln. žmonių. 
Vis dėlto vietiniai gyventojai numoja į tai ranka. Akį 
kerintis šio ugnikalnio grožis, didingumas prilygsta 
jo grėsmei.



PALAIDOTAS 
POMPĖJOS 
MIESTAS
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Pompėja – tai nuostabaus grožio senovės Italijos miestas. Jis buvo įsikūręs netoli Vezuvijaus ugnikalnio, 
greta dabartinio Neapolio miesto. Kaip jau minėta, 79 m. išsiveržęs ugnikalnis visiškai sunaikino mies-
tą; šis buvo užmirštas net iki XVIII amžiaus. Naujaisiais laikais žmonės jį rado palaidotą po 8 m pelenų 
sluoksniu. Tai buvo be galo reikšmingas radinys ne tik Italijos, bet ir viso pasaulio istorijai. Atradus Pom-
pėją, buvo atskleista, kaip gyveno senovės Romos žmonės. Kasinėjant rasta daugybė namų, dažną jų 
puošė tapybos kūriniai ir skulptūros. Ant sienų išliko piešinių ir užrašų. Sunku ir apsakyti, koks tai buvo 
lobis tiek istorikams, tiek apskritai senovės Romos kultūros gerbėjams. Dar iki šių dienų yra išlikę daug 
paveikslų ir kitų daiktų, leidžiančių mums geriau pažinti gyvenimą, kuris virė prieš daugybę amžių.







Pompėjos forumas ir Vezuvijus tolumoje. 



Pompėjos teatras. 

Įvairūs daiktai, rasti atkasus Pompėją.







GONDOLŲ SOSTINĖ VENECIJA
Kiekvienas žmogus nors kartą gyvenime turėtų 
apsilankyti Venecijoje. Šiame mieste patenki į vi-
sai kitokį pasaulį, jis sužavi akimirksniu. Gausybė 
turistų kartais šiek tiek trukdo pajausti miesto 
autentiškumą, tačiau, paėjęs painiomis ir siau-
romis gatvelėmis kiek giliau, patenki į turistų 
neatrastas vietas. Tiesa, kartais baugu eiti tokio-
mis gatvėmis, nes kai kuriose jų telpa tik vienas 
žmogus. 



GONDOLŲ SOSTINĖ VENECIJA

Venecijos Šv. Morkaus aikštė.



Venecija įžymi visame pasaulyje dėl savo kana-
lų. Ji pastatyta ant žemų, dumblinų Adrijos jū-
ros vandenų, kurie reguliariai patvinsta. Mies-
tas turi 118 salelių ir apie 150 kanalų. Salas, ant 
kurių stovi miestas, jungia maždaug 400 tiltų. 
Senamiestyje tiltai naudojami kaip keliai.  Ke-
liaujama vandeniu arba pėsčiomis. 

XVI a. pabaigoje pastatytas ir vėliau perstatytas Rialto tiltas.



XVI a. pabaigoje pastatytas ir vėliau perstatytas Rialto tiltas.





Klasikinė Venecijos valtis yra gondola. Tačiau šiuo 
metu jomis naudojasi tik turistai arba gyventojai 
vestuvių ar kitų švenčių proga. Neatsiejama Vene-
cijos dalimi gondolos tapo XI amžiuje. Grakštaus 
korpuso plokščiadugnis laivelis labai tinka plaukioti 
siaurais kanalais, o nežymus pirmagalio išlenkimas 
atsveria irkluotojo jėgą ir neleidžia gondolai suki-
nėtis ratais. 1562 m. buvo paskelbtas reikalavimas 
visas gondolas dažyti juodai, kad gyventojai liautųsi 
demonstravę savo turtingumą. Ypatingomis progo-
mis šios valtys puošiamos gėlėmis.



Netoli Rialto tilto, kertančio Didįjį kanalą, yra Rialto turgeliai, 
kuriuose galima įsigyti šviežių daržovių, žuvų ir kitų produktų.





KAPRIO SALA – 
AUGALŲ IR 
KVAPŲ NAMAI

Kaprio sala kyšo tarp Neapolio ir Sa-
lerno įlankų. Jos pavadinimas kilęs iš 
graikų kalbos žodžio „Capros“, reiš-
kiančio „šernas“. Sala užima 10 kv. 
km plotą. Ji daugiausia susidariusi iš 
klinčių. Aukštuose krantuose gausu 
karstinių darinių: arkų, urvų, uolų. 
Aukščiausias saloje Solaro kalnas yra 
589 metrų aukščio.



Plaukimas aplink Kaprio salą.



Plaukimas aplink Kaprio salą.



Saloje įsikūrę du miestai – Kapris (7 278 gyventojai) ir 
Anakapris (6 240 gyventojų). Kaprio sala pasižymi itin 
gausia ir įvairia augmenija: joje auga apie 800 rūšių 
augalai. Citrinų ir vynuogių derlius nuimamas triskart 
per metus. Iš gėlių, auginamų saloje, gaminami įvai-
rūs kvepalai, todėl čia itin mėgsta lankytis kvapų gur-
manai, norintys pajusti, kaip kvepia tam tikri augalai 
ir iš jų išgaunami eteriniai aliejai.

Salos uostas. 

Tarpas tarp dviejų uolų. Plaukdamos pro jį poros, pasak gidės, 
turi pasibučiuoti –  tada visą gyvenimą mylimieji bus kartu.
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MOTERIS IR KŪRYBA



KŪRYBA, 

STIPRINANTI 

MŪSŲ 

PASIDIDŽIAVIMĄ 

LIETUVA

Yra daugybė būdų parodyti pagar-
bą ir meilę Lietuvai – tiek žodžiais, 
tiek darbais. Apie dailininkės Lai-
mos Tubelytės-Kriukelienės meilę 
tėvynei bene geriausiai kalba jos 
paveikslai, kuriuos sukurti įkvėpė 
garbinga mūsų tautos istorija. Me-
nininkė, neseniai pristačiusi visuo-
menei savo darbų parodą „Lietuvos 
istorija drobėje“, džiaugiasi, paste-
bėjusi, kad jos kūriniai sudomina 
tiek vyresnius, tiek jaunus žmones. 
Kūryba ne tik įprasmina jos mintis, 
bet ir turi kilnų tikslą – stiprinti pasi-
didžiavimo gimtąja šalimi jausmą. 

Žvelgiant į Jūsų kūrinius, nekyla 
abejonių, kad savo talentą puoselė-
jate jau daugybę metų. Kada nuta-
pėte pirmąjį paveikslą? 
Savarankiškai, be dailės dėstytojų pata-
rimų, pirmuosius paveikslus pradėjau 
tapyti 1986 m., kai pirmagimei dukrai 
Birutei buvo pusantrų metukų. Nutapiau 
savo autoportretą. Norėjau įsitikinti, 
ar žinios ir įgūdžiai, įgyti dailės studijų 
metu, neišblėso. 

Kai kurie menininkai pirmuosius 
savo kūrinius vertina itin kritiškai...
Tai būdinga ir man. Iš tiesų pirmuosiuo-
se kūriniuose dar juntama dėstytojų įta-
ka, trūksta laisvumo ir net idėjų origina-
lumo. Kai dabar pasižiūriu į pirmuosius 
tapybos darbus, matau, kad nepakanka-
mai gerai suvaldydavau spalvas, sunkiau 
sekėsi pasiekti kūrinio vientisumą.

Pastarąjį dešimtmetį didžiausią kū-
rybinio laiko dalį skiriate paveiks-
lams Lietuvos istorijos tema tapyti. 
Kuo iš gausybės įvairiausių temų 
Jums taip patiko būtent ši?
Tapyti Lietuvos istoriją jaučiu neblėstantį 
poreikį ir matau didžiulę to prasmę. Kas 
gali būti šventesnio ir tauresnio už mei-
lę savo gimtajam kraštui? Tapyti Lietu-
vos žemę, valdovus, senuosius radinius 
ir su jais susijusius įvykius, pergalingus 
mūšius, įprasminti tautinius simbolius 
ir ženklus – nepaprastas džiaugsmas ir 
kartu didelė atsakomybė. Džiaugiuosi, 
kad meilę Lietuvai ir Gyvenimui galiu iš-
reikšti spalvų potėpiais drobėje ir dalytis 
tuo jausmu su meno mėgėjais.
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Tikriausiai daug domėjotės ir domitės Lietu-
vos istorija... Kaip gimsta idėjos tapyti vieną 
ar kitą asmenį, įvykį, simbolį? 
Iš tiesų mane labai žavi ir domina Lietuvos istori-
ja. Nutapyti „Žalgirio mūšį“ svajojau daugiau negu 
prieš dvidešimt metų. Bet mane stabdė abejonės: ar 
susitvarkysiu su tokia didele užduotimi? Ar pakan-
kami įgūdžiai? Ar užteks informacijos? Bet, sulau-
kusi penkiasdešimtmečio, pagalvojau: „Tai kada gi, 
jei ne dabar?“ Ir taip po metų gimė „Žalgirio mūšis“. 
Džiaugiuosi nutapiusi šį paveikslą. 
Nutapius pirmąjį paveikslą istorine tema, jau lyg ir 
savaime suprantama, kad atsiras ir daugiau pana-
šaus pobūdžio kūrinių. Kažkas traukia, ir kuo toliau – 
tuo stipriau. Matyt, egzistuoja kažkokia nematoma 
jėga, kuriai atsispirti neįmanoma. O šiaip paveiks-
lų atsiradimo istorijų būta įvairių. Pavyzdžiui, prieš 
pusmetį pradėjau bendradarbiauti su istoriku akad. 
prof. dr. Eugenijumi Jovaiša. Jis pasiūlė nutapyti 
iliustracijas monografijai „Kapai ir radiniai“. Su dide-
liu atsidavimu ėmiausi šio sumanymo. Prieš mėnesį 

baigiau tapyti aštuntą (paskutinę) iliustraciją. Buvo 
gana įdomus kūrybinis procesas, prasmingai prabė-
go laikas.

Kokios kitos temos vyrauja Jūsų paveiksluose?
Mėgstu šiek tiek pafilosofuoti, pasvajoti apie ant-
gamtiškus reiškinius. Šie filosofiniai pamąstymai 
regimi paveiksluose: „Amžinybė“, „Virtuali erdvė“, 
„Gamtos prieglobstyje“ ir kt. Mėgstu tapyti abs-
trakcijas, dukrų (jų turiu dvi – Birutę ir Karoliną) 
portretus.

Kiek maždaug laiko prireikia 
sukurti paveikslui? 
Trukmė priklauso nuo kūrinio sudėtingumo. „Žal-
girio mūšį“ tapiau visus metus, „Barborą Radvilai-
tę“ – maždaug tris savaites. Vien karūną kiek trun-
ka nutapyti... Tam reikia juvelyriško kruopštumo ir 
tikslumo, o tai atima nemažai laiko. Bet man patin-
ka „siuvinėti“ linijomis ir spalvomis. Savotiška me-
ditacija...

„Kunigaikštienė Miklausė“. V. Paknio nuotrauka. „Kunigaikštienė Ona  Danutė“. V. Paknio nuotrauka.
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Kaip apibūdintumėte būdingiausius savo pa-
veikslų bruožus? 
Pagrindinis mano kūrinių bruožas, manyčiau, yra 
dvasingumas. Nesvarbu, ką ir kokiu stiliumi tapyčiau, 
man labai svarbu perteikti nuotaiką, minties gylį.

Papasakokite apie kūrybos procesą. Ar tapyti 
galite tik sulaukusi visų liaupsinamo įkvėpi-
mo? Kas įkvepia Jus? 
Tikrai nelaukiu įkvėpimo. O jei jis taip ir neapsi-
reikš? Tada sąžinė užgraužtų. Esu dailininkė, nega-
linti netapyti. Man tai yra gyvybiškai svarbu. Nieko 
neveikimas mane žlugdytų ir emociškai, ir fiziškai. 
Užtenka išeiti pasivaikščioti, pamatyti lietuvišką 
dangų, praskrendantį paukštį – ir būsimo paveiks-
lo kontūrai jau vizijose... Idėjų būsimiems paveiks-
lams visada turiu. Sunkiau „susitarti“ su laiku. Jo 
man visada maža. Kita vertus, įkvėpimas yra Dievo 
dovana. Tai galinga jėga, verčianti čiupti į rankas 
teptuką. Teko ir tai pajausti. Pagrindiniai įkvėpimo 
šaltiniai – meilė, saulės šviesa, šiltas žvilgsnis...

Galbūt kuris nors paveikslas Jums yra pats 
brangiausias? Nors turbūt menininkams ne-
lengva atsakyti į šį klausimą, kaip kad moti-
noms būtų sunku pasakyti, kurį iš savo vaikų 
myli labiausiai...
Tikrai sunku išrinkti paveikslus, kurie man yra patys 
brangiausi. Tuo labiau vieną. Bet jei paklausėte... 
Vertinant pagal du kriterijus – paveikslui nutapyti 
skirtą laiką ir meno mėgėjų nuomonę – be konku-
rencijos nugali „Žalgirio mūšis“. Su šiuo paveikslu 
būtų sunkiausia išsiskirti. Norėčiau pridurti, kad 
man be galo svarbi žmonių nuomonė apie mano 
kūrinius. Juk kuriu juos ne tam, kad sandėlyje lai-
kyčiau. 

Parodos atidarymo Vilniaus įgulos karininkų ramovėje metu kartu su istoriku akad. prof. dr. Eugenijumi Jovaiša. 
V. Naujiko nuotrauka.



„Žalgirio mūšis“. D. Maračinsko nuotrauka. 
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Ką Jums reiškia Lietuva? Kuo mūsų kraštas 
dar, be didingos istorijos, nuostabios gam-
tos, Jus žavi?
Lietuva – tai  nuostabus žemės lopinėlis, kūrinys, 
kuriame galima rasti viską: stiprybę, ramybę, atgai-
vą sielai, džiaugsmą, grožį, didingumą ir tam tikra 
prasme atsidavimą. Kad ir kur nuvyktum, stipri jėga 
traukia atgal. O koks neapsakomas džiaugsmas už-
lieja širdį, sugrįžus namo... Tai – meilės jausmas... 

Jūsų kūriniai turi svarbų tikslą – sustiprinti, 
o galbūt ir pažadinti lietuvių meilę tėvynei, 
pasididžiavimą ja. Kaip kitaip siekiate šio 
tikslo?
Dirbu Utenos kolegijoje, esu dailės dalykų dėsty-
toja. Tikrai randu progų ir laiko pasikalbėti su stu-
dentais apie tai, ką jiems reiškia Lietuva. Kalbamės 
įvairiomis temomis, susijusiomis su išvykimu iš tė-
vynės, pasilikimu joje ir grįžimu prie savo šaknų. 
Šioms temoms abejingų nelieka. Dažnai baigiame 
pokalbį taip: „Visur gerai, bet namuose geriausia.“

„LDK I Statuto priėmimas“. V. Paknio nuotrauka.
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Kokių atsiliepimų apie kūrinius sulaukiate iš 
savo studentų, kolegų, šeimos ar meno gerbėjų?
Su studentais apskritai labai gerai sutariu. Mes kar-
tu esame sukūrę ne vieną dailės kūrinį. Studentai 
manimi pasitiki. Iš to sprendžiu, jog jie mano kū-
rybą vertina teigiamai. Kolegos apie ją kalba gana 
santūriai, nors kai kurie neslepia susižavėjimo. Kita 
vertus, man ir nereikia liaupsių. Kaip yra, taip gerai. 
Šeima visada mane palaiko. Mano kūrybos gerbėjų 
yra nemažai. Ypač jų padaugėjo tuomet, kai pra-
dėjau rengti kūrinių Lietuvos istorijos tema paro-
das. Lietuvybės stiprinimui neabejingų žmonių yra 
daug. Tuo labai džiaugiuosi. Gera matyti ir jausti, 
kad visas laikas, atiduotas kūrybai, nenuėjo veltui... 

Koks Jūsų darbų įvertinimas, pagyrimas Jums 
buvo pats maloniausias?
Nelengva atsakyti į šį klausimą. Nenoriu, kad pasi-
rodytų, jog giriuosi. Bet, tiesą sakant, gerų žodžių 
susilaukiu labai daug. Pats maloniausias pagyrimas 
galbūt šis: „Jūsų kūryba yra europinio lygio. Reikia 
jūsų kūrinius nuvežti į Briuselį.“ Bet esu tikra, jog 
yra  žmonių, kurie anaiptol taip nemano... Kartais 
pasitaiko ir kritikos. Ji taip pat man reikalinga, ne-
leidžia sustabarėti.

„Kunigaikštienė Rimgailė“. V. Paknio nuotrauka.
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Galbūt tapyba – ne vienintelė Jūsų meninė 
veikla?
Pastaruoju metu, galima sakyti, vienintelė. Tačiau 
per netrumpą kūrybinį kelią teko prisiliesti  prie 
grafikos, erdvinių kompozicijų ir plakatų kūrimo. 
Daug kas įdomu, bet tapyti įdomiausia. Pasilieku 
su tapyba...

Dėkoju už pokalbį.
Kalbino Inga Nanartonytė 

„Amžinybė“. V. Paknio nuotrauka.
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„Karalienė Morta“. D. Maračinsko nuotrauka.
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„Birutė“. V. Paknio nuotrauka.
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