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Į žiūrimiausios televizijos TV3 eterį sugrįžusiame seriale „Pamiršk mane“ 
gausu naujovių. Antrajame sezone - pasikeitę herojų likimai, meilės dramos ir 
skaudūs likimo kirčiai. Serialo scenarijus rašomas remiantis gyvenimiškomis 
situacijomis. Nė vieno herojaus drama nėra laužta iš piršto. TV3 seriale 
suvaidintos situacijos gali būti naudojamos kaip smurto prieš moteris, 
patyčių ar kitų socialinių problemų prevencija.
„Pamiršk mane“ siekia skatinti šalies gyventojų sąmoningumą ir pristatyti 
opiausias socialines problemas. Visa serialo kūrybinė komanda ir TV3 nori 
padrąsinti nuo smurto artimoje aplinkoje kenčiančias moteris netylėti.

      Populiarioji drama 
„Pamiršk mane“ 

LEGENDOS
Aktorė JūrAtė onAitytė 
sugrįžtA į didžiąJą sceną

Žiūrovai, pasiilgę išskirtinio talen-
to aktorės, kuriai vasario 11 d.  
sukanka 60 metų, netrukus turės 
progos ją išvysti Kauno dramos 
teatre, kuriame ir pradėjo savo 
karjerą. Ji vaidins kuriamame 
spektaklyje pagal I.Simonaitytės 
knygą „Aukštujų Šimonių likimas“.
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PAŽINTIS
ir AugAlAi turi širdį

Tai akcentuoja biologė Teresė 
Jokšienė, svetingai priimanti 
kiekvieną, kuris apsilanko Eduko-
logijos universiteto oranžerijoje. 
Čia, kur veši 800 rūšių augalų iš 
penkių žemynų, pasijunti tarsi 
džiunglėse.
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LIKIMAI
Menininkė, įAMžintA 
Ant žAlioJo tilto

Žaliojo tilto skulptūrai pozavusi Ele-
na Tulevičiūtė-Venckevičienė nugy-
veno įdomų ir turiningą gyvenimą. 
Ji mirė visai neseniai, sulaukusi 
89-erių. Ir, kaip prisipažino artimie-
siems, suspėjo viską padaryti.
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skatins  
įveikti opias 
socialines  
problemas

per TV3!
Serialo „Pamiršk mane“ 

antrasis sezonas -

pirmadieniais-ketvirtadieniais 19.30 val.
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Trupmenosj/b laikasminTyS

Kas Kuo džiaugiasi

Milda RIČKUTĖ

Žinoma etnomuzikologė Milda Ričku-
tė pastebi augantį susidomėjimą lietu-
vių liaudies muzika, ypač tarp jaunimo. 
„Tie, kurie įsitraukia į liaudies kolekty-
vus, labai myli liaudies muziką. Apie jų 
meilę galima spręsti ir iš tarptautinio 
folkloro festivalio „Skamba skamba 
kankliai“, mat kiekvienais metais jau-
nimo daugėja. Aš nemanau, kad tas 
procesas mažėtų, man atrodo, stiprėja 
jaunų žmonių patriotizmo jausmas, jų 
susidomėjimas liaudies muzika“, - savo 
pastebėjimais dalijasi su jaunimu dir-
banti moteris.

LAIKAS  
pARodyS

Laiko pabaiga - išsipildymas ar 
katastrofa? Laukti jos ar bijoti?

Apie mirtį - tą ateities migloje 
kiekvieno mūsų laukiančią angą, 
kada nors išvaduosiančią iš laiko, 
deja, nemėgstame kalbėtis. Tiesą 
sakant, apie tai nemėgstame net ir 
galvoti. Todėl skubame sąmonę už-
pildyti nors ir vienadieniais, nors ir 
beverčiais dalykais, kad tik išstum-
tume šį nejaukų, bet neabejotiną ži-
nojimą iš savųjų minčių.

Tad štai mikliname kojas ir sme-
genis, kopdami slidžiais ir, po tei-
sybei, niekur nevedančiais karjeros 
laiptais, uoliai mokomės išjungti 
savuosius kontekstus, savąją at-
mintį, savąją sąmonę, vos atsivertę 
laikraštį, įjungę televizorių, žaidimą 
kompiuteryje, panirdami į kitas pa-
našias kasdienes pramogas, kurios, 
iš amžinybės žvelgiant, greičiausiai 
atrodo kaip nedovanotinas ir be-
prasmis laiko švaistymas...

Et, gal ir nustotume laiką vėjais 
leidę, jei tik žinotume, kas tikrai ne-
būtų švaistymas, kam išties būtų 
verta skirti tą nedidukę laiko atkar-
pą, dar kitaip vadinamą gyvenimu.

Kunigai sako, kad maldai, pri-
sirpusios, medumi varvančios mer-
ginų lūpos šnabžda, kad meilei, 
išminčiai unisonu byloja, kad kny-
goms...

Betgi visi jie, kaip ir aš pats, gy-
vena pirmąjį kartą, todėl niekas 
taip ir nepasakė, kam Dievui rei-
kia mūsų maldų, niekas neišvedė 
meilės formulės, idant nustotume 
pagaliau ją painioti su aistromis, 
egoistinėmis užgaidomis ar kart-
kartėmis mus ištinkančiais kilnumo, 
gerumo, tiesiog smagios nuotaikos 
priepuoliais... Niekas įtikinamai ne-
paaiškino, ko vertos yra mirštančia-
jam politikos, finansų, informatikos 
žinios, kurias jis, švento pažinimo 
troškulio vedamas, kantriai, it bitė 
nektarą, po kruopelytę rinko visą 
gyvenimą?

Ir kaipgi mums išmokti dorai bei 
teisingai skirstyti savąjį laiką, jei nė 
nežinome, kas gi tas laikas apskri-
tai yra? Jei net ir išminčiumi, genia-
laus proto žmogumi vadinamas 
A.Einšteinas apie jį tesugebėjo ištar-
ti: „Laikas yra tai - ką rodo manasis 
laikrodis“?..

Ar man manyti, kad laikas yra 
būtina materijos egzistavimo są-
lyga? Ar gali būti, kad virš laiko 
tvyrančioje Anapusybėje nėra nei 
judesio, nei kalbos, nei minčių tėk-
mės? Juk kur dar, jeigu ne laike 
įmanomas būtų koks nors tęstinis 
procesas, bet koks kitimas, bet ko-
kia eiga?

Šie klausimai kamuoja, žeidžia, 
apnuogina mano proto menkumą, 
tačiau drauge ir ramina. Juk jei ne 
jie - jausčiau vien mirties baimę, 
nežinančią kito vaisto, išskyrus pa-
stangas apie tai negalvoti. O štai 
dabar, pats save stebindamas, turiu 
pripažinti, kad ne tik bijau - drauge 
šiek tiek ir laukiu laiko pabaigos. 
Bent jau kaip pagaliau nebekintan-
čio būvio, kaip raiščio, nukrintančio 
nuo akių, kaip nebūtinai guodžian-
čio, bet pagaliau tikro atsakymo.

„Laikas parodys, laikas parodys“, -  
nepaliauja kartoti smalsumas. Ir ži-
note - ilgainiui jam vis sėkmingiau 
pavyksta nustelbti baimę.

Rimvydas StankevičiuS
Parengė Deimantė ZaiLSkaitĖ

„Džiazuoti galima ne tik 
muzikoje, bet ir kitose 
meno srityse, nes žodis 
„džiazas“ susijęs su laisve“, - 
primena vienas žinomiausių 
nūdienos dailininkų 
V.Marcinkevičius (44), 
dalyvaujantis vakar 
keturiose meno galerijose 
atidarytoje parodoje „FC 
JAZZ“.

Giedrė MiLkevičiŪtĖ

 Vilmantas taip pat gerai pažįs-
tamas ir Danijos meno gerbėjams, 
kur viena iš meno galerijų su juo 
jau bemaž 15 metų bendradar-
biauja. Ten parduodama gerokai 
daugiau dailininko paveikslų negu 
Lietuvoje, kurioje meno rinka yra 
apmirusi.

Prieš parodos sostinės Pa-
mėnkalnio galerijoje atidarymą 
Vilmantas pasidžiaugė šios įspū-
dingos spalvomis skambančios 
parodos iniciatoriaus savo kole-
gos ir bendraminčio Lino Cicėno 
užmoju - sukviesti „padžiazuoti“ 
įvairių kartų menininkus. Tarp jų: 
Dalia Kasčiūnaitė, Artūras Savic-
kas, Lina Beržanskytė-Trembo, 
Audrius Gražys, Mindaugas Žilio-
nis, Augustas Lopas, Linas Lian-
dzbergis, Aleksandras Vozbinas, 
Tadas Gindrėnas, Rimvydas Kepe-
žinskas, Eglė Vertelkaitė, Algirdas 
Kaušpėdas ir kiti. Jau pats parodos 
pavadinimas skelbia, kad ji su-
rengta siekiant parodyti skirtingų 
meno rūšių sintezę, o ypač dailės 
ir muzikos sąsajas, o dar svarbiau 
atrasti muzikinius paveikslus, vi-
zualinę muziką ir kt. Naujausia 
meninė kūryba sinestezijos tema 
įtraukia ir moderniąsias techno-
logijas bei mokslinius atradimus, 
o tapytojai, skulptoriai, dizaineriai 
ir muzikai sujungia mokslo žinias 
bei asmenines įžvalgas.

„Šiai parodai tiko vienas ma-
no anksčiau sukurtas paveikslas 
„Jausmų supermarketas“, o kitas, 
kurį pavadinau „Džiazuotoja“ - 
pats naujausias darbas, kurį nuta-
piau šiemet specialiai šiai parodai. 
Kai Linas man pasiūlė dalyvauti, 
paklausiau, ką reiškia tas projek-
to pavadinime figūruojantis „FC“, 
nes angliškai dažnai šios raidės 
ženklina futbolo klubus, tačiau 
šiuo atveju tai asociacija su ftalo-
cianinu - tai aliejinės intensyviai 
žalios spalvos kodas, kurį žinojo 
tapytojai, naudoję rusiškos gamos 
dažus. Man, beje, paprastai tapant 
paveikslus daugiausiai šios spal-
vos ir likdavo. Tą kvietimą daly-
vauti parodoje „Jazz“ aš suvokiau 
kaip visišką laisvę improvizuoti ir 
tarsi „groti“ kartu su kitais paro-
dai pristačiusiais savo darbus me-
nininkais. Kadangi L.Cicėnas pats 
moka stebinti kitus savo darbais, 
todėl manau, kad ir per keturias 
vietas išbarstytoje parodoje lanky-
tojų laukia netikėtumų. Aš ir pats 
jų tikiuosi“, - šypsosi tapytojas.

Tie, kurie domisi V.Marcin-
kevičiaus kūryba, kone ją visą gali 
palyginti su džiazu, nes ji pasižymi 
improvizacijos laisve ir lakia fanta-
zija. Išskyrus, žinoma, jo tapytus 

portretus, ypač pagarsėjusius Da-
nijos karališkosios šeimos, kurie 
jam pelnė populiarumą šioje šalyje. 
„Tapyba ir yra džiazavimas, jeigu 
nėra tikslios schemos, užduoties, 
ką tu nori pavaizduoti“, - kalba 
dailininkas. Paklaustas, ar skam-
ba muzika jam tapant paveikslus, 
kūrėjas prisipažįsta, kad jis nėra 
užkietėjęs melomanas, tačiau pa-
sitiki savo bičiulio iš Kauno Hen-
riko Gulbino skoniu ir klausosi jo 
sukomponuotų muzikinių koktei-
lių. Juose dažnai skamba įvairios 
džiazo modifikacijos: nuo lengvo 
melodingo iki tų, kurias atlieka 
Liudas Mockūnas. Tad muzika 
man tapant skamba dažniau negu 
tyla. Ekspresyvi muzika skamba, 
kai tik pradedu paveikslą, kitokia -  
rimtesnė, verčianti susikaupti -  

tada, kai darbą įpusėju, o baigda-
mas mėgstu klausytis kažko links-
mesnio“.

V.Marcinkevičiaus tapyba de-
ra ir jo namo interjere, o žmona 
Indraja, su kuria kartu jau bemaž 
keturiolika metų, yra interjero 
dailininkė. Tad įdomu, ar panašių 
meninių polinkių šeimai patinka 
tokia pati muzika. „Kol kas mūsų 
skoniai mažai skiriasi, kaip ir gy-
venimo būdas, nes žmona, ko gero, 
ne ką mažiau negu aš važinėja po 
tarptautines interjero dizaino paro-
das, palikusi man globoti mūsų 
dukreles Teodorą ir Martyną“, -  
sakė pašnekovas, kuris žadėjo 
visą šeimyną supažindinti su vi-
somis džiazuojančio meno paro-
domis, sostinėje veiksiančiomis 
visą mėnesį.

Dailininkas Vilmantas Marcinkevičius 
pradėjo džiazuoti Sauliaus Venckaus nuotr.

 Kas Kur dainuos

Jeronimas MILIUS

Į Klaipėdos muzikinio teatro sceną 
sugrįžo daugybės vertinimų sulauku-
si Zigmaro Liepinio muzikinė drama 
„Adata“, vieną pagrindinių vaidmenų 
spektaklyje atliks dainininkas, televizijos 
projekto „Auksinis balsas“ nugalėtojas 
Jeronimas Milius. Muzikinės dramos 
centre atsiduria jauna mergina Kris-
ta, dėl įvairių aplinkybių grimztanti į 
gyvenimo liūną. 2007 m. Z.Liepinio 
„Adata“ su pasisekimu pirmą kartą 
nuskambėjo Rygos nacionaliniame 
teatre, o 2013 m. spektaklio kūrėjų 
komanda ją perkėlė į uostamiesčio 
Muzikinio teatro sceną.

Kas Kuo apdovanota

Birutė MAR

Birutė Mar šeštajame Fudžeiros tarp-
tautiniame monospektaklių festi-
valyje, vykusiame sausio 20-28 d., 
apdovanota pirmuoju Valerijaus Cha-
zanovo prizu. Šį apdovanojimą įstei-
gė Tarptautinio teatro instituto mo-
nodramos forumas (IMF) jo įkūrėjo, 
Rusijos teatro kritiko ir festivalių orga-
nizatoriaus V.Chazanovo atminimui. 
Komisija nusprendė šiuo prizu už iš-
skirtinį indėlį į vieno aktoriaus teatrą 
apdovanoti monospektaklių kūrėją, 
išgarsėjusią tokiais monospektakliais 
kaip „Žodžiai smėlyje“, „Meilužis“, „An-
tigonė“, „poetė“, „Unė“.

Kas Ko moKo

Andrius ŽEBRAUSKAS

Improvizacijos klubo įkūrėjas aktorius 
Andrius Žebrauskas veda žmonėms 
specialius užsiėmimus ir tvirtina, kad 
improvizacija padeda atsikratyti sce-
nos baimės, išlaisvinti savo kūrybišku-
mą, pagerinti bendravimo įgūdžius. 
Kaip teigia aktorius, jo organizuojamus 
seminarus lankantys žmonės ateina 
turėdami įvairiausių tikslų: siekdami 
asmeninio tobulėjimo, atsipalaidavi-
mo, norėdami smagiai praleisti laiką. 
A.Žebrauskas kūrė televizijos laidą „pa-
gauk kampą“, paskui įkūrė improviza-
cijos teatrą „Kitas kampas“. Jis tvirtina, 
kad improvizuoti gali kiekvienas.

 n vilmantas Marcinkevičius prie Pamėnkalnio galerijos

 n v.Marcinkevičiaus 
„Džiazuotoja“. 2014.
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logijas bei mokslinius atradimus, 
o tapytojai, skulptoriai, dizaineriai 
ir muzikai sujungia mokslo žinias 
bei asmenines įžvalgas.

„Šiai parodai tiko vienas ma-
no anksčiau sukurtas paveikslas 
„Jausmų supermarketas“, o kitas, 
kurį pavadinau „Džiazuotoja“ - 
pats naujausias darbas, kurį nuta-
piau šiemet specialiai šiai parodai. 
Kai Linas man pasiūlė dalyvauti, 
paklausiau, ką reiškia tas projek-
to pavadinime figūruojantis „FC“, 
nes angliškai dažnai šios raidės 
ženklina futbolo klubus, tačiau 
šiuo atveju tai asociacija su ftalo-
cianinu - tai aliejinės intensyviai 
žalios spalvos kodas, kurį žinojo 
tapytojai, naudoję rusiškos gamos 
dažus. Man, beje, paprastai tapant 
paveikslus daugiausiai šios spal-
vos ir likdavo. Tą kvietimą daly-
vauti parodoje „Jazz“ aš suvokiau 
kaip visišką laisvę improvizuoti ir 
tarsi „groti“ kartu su kitais paro-
dai pristačiusiais savo darbus me-
nininkais. Kadangi L.Cicėnas pats 
moka stebinti kitus savo darbais, 
todėl manau, kad ir per keturias 
vietas išbarstytoje parodoje lanky-
tojų laukia netikėtumų. Aš ir pats 
jų tikiuosi“, - šypsosi tapytojas.

Tie, kurie domisi V.Marcin-
kevičiaus kūryba, kone ją visą gali 
palyginti su džiazu, nes ji pasižymi 
improvizacijos laisve ir lakia fanta-
zija. Išskyrus, žinoma, jo tapytus 

portretus, ypač pagarsėjusius Da-
nijos karališkosios šeimos, kurie 
jam pelnė populiarumą šioje šalyje. 
„Tapyba ir yra džiazavimas, jeigu 
nėra tikslios schemos, užduoties, 
ką tu nori pavaizduoti“, - kalba 
dailininkas. Paklaustas, ar skam-
ba muzika jam tapant paveikslus, 
kūrėjas prisipažįsta, kad jis nėra 
užkietėjęs melomanas, tačiau pa-
sitiki savo bičiulio iš Kauno Hen-
riko Gulbino skoniu ir klausosi jo 
sukomponuotų muzikinių koktei-
lių. Juose dažnai skamba įvairios 
džiazo modifikacijos: nuo lengvo 
melodingo iki tų, kurias atlieka 
Liudas Mockūnas. Tad muzika 
man tapant skamba dažniau negu 
tyla. Ekspresyvi muzika skamba, 
kai tik pradedu paveikslą, kitokia -  
rimtesnė, verčianti susikaupti -  

tada, kai darbą įpusėju, o baigda-
mas mėgstu klausytis kažko links-
mesnio“.

V.Marcinkevičiaus tapyba de-
ra ir jo namo interjere, o žmona 
Indraja, su kuria kartu jau bemaž 
keturiolika metų, yra interjero 
dailininkė. Tad įdomu, ar panašių 
meninių polinkių šeimai patinka 
tokia pati muzika. „Kol kas mūsų 
skoniai mažai skiriasi, kaip ir gy-
venimo būdas, nes žmona, ko gero, 
ne ką mažiau negu aš važinėja po 
tarptautines interjero dizaino paro-
das, palikusi man globoti mūsų 
dukreles Teodorą ir Martyną“, -  
sakė pašnekovas, kuris žadėjo 
visą šeimyną supažindinti su vi-
somis džiazuojančio meno paro-
domis, sostinėje veiksiančiomis 
visą mėnesį.

Dailininkas Vilmantas Marcinkevičius 
pradėjo džiazuoti Sauliaus Venckaus nuotr.

 Kas Kur dainuos

Jeronimas MILIUS

Į Klaipėdos muzikinio teatro sceną 
sugrįžo daugybės vertinimų sulauku-
si Zigmaro Liepinio muzikinė drama 
„Adata“, vieną pagrindinių vaidmenų 
spektaklyje atliks dainininkas, televizijos 
projekto „Auksinis balsas“ nugalėtojas 
Jeronimas Milius. Muzikinės dramos 
centre atsiduria jauna mergina Kris-
ta, dėl įvairių aplinkybių grimztanti į 
gyvenimo liūną. 2007 m. Z.Liepinio 
„Adata“ su pasisekimu pirmą kartą 
nuskambėjo Rygos nacionaliniame 
teatre, o 2013 m. spektaklio kūrėjų 
komanda ją perkėlė į uostamiesčio 
Muzikinio teatro sceną.

Kas Kuo apdovanota

Birutė MAR

Birutė Mar šeštajame Fudžeiros tarp-
tautiniame monospektaklių festi-
valyje, vykusiame sausio 20-28 d., 
apdovanota pirmuoju Valerijaus Cha-
zanovo prizu. Šį apdovanojimą įstei-
gė Tarptautinio teatro instituto mo-
nodramos forumas (IMF) jo įkūrėjo, 
Rusijos teatro kritiko ir festivalių orga-
nizatoriaus V.Chazanovo atminimui. 
Komisija nusprendė šiuo prizu už iš-
skirtinį indėlį į vieno aktoriaus teatrą 
apdovanoti monospektaklių kūrėją, 
išgarsėjusią tokiais monospektakliais 
kaip „Žodžiai smėlyje“, „Meilužis“, „An-
tigonė“, „poetė“, „Unė“.

Kas Ko moKo

Andrius ŽEBRAUSKAS

Improvizacijos klubo įkūrėjas aktorius 
Andrius Žebrauskas veda žmonėms 
specialius užsiėmimus ir tvirtina, kad 
improvizacija padeda atsikratyti sce-
nos baimės, išlaisvinti savo kūrybišku-
mą, pagerinti bendravimo įgūdžius. 
Kaip teigia aktorius, jo organizuojamus 
seminarus lankantys žmonės ateina 
turėdami įvairiausių tikslų: siekdami 
asmeninio tobulėjimo, atsipalaidavi-
mo, norėdami smagiai praleisti laiką. 
A.Žebrauskas kūrė televizijos laidą „pa-
gauk kampą“, paskui įkūrė improviza-
cijos teatrą „Kitas kampas“. Jis tvirtina, 
kad improvizuoti gali kiekvienas.

 n vilmantas Marcinkevičius prie Pamėnkalnio galerijos

 n v.Marcinkevičiaus 
„Džiazuotoja“. 2014.
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Tie, kurie dar nevisiškai 
pardavė sielą visagaliam 
internetui, kuriems svarbiau 
yra gyvas teatras ar kinas, 
manau, pasiilgo aktorės 
Jūratės Onaitytės balso. Ir 
ne tik jo, nesupainiojamo 
su jokiu kitu, bet ir jos 
vaidinamų stiprių, dažnai 
tragiško likimo, mąslių 
ir kiek keistokų moterų. 
Tačiau prieš pat 60 metų 
jubiliejų, kuris bus vasario 
11 d., aktorė pradžiugino, 
kad netrukus vėl vaidins 
Kauno dramos teatro, dabar 
jau nacionalinio, didžiojoje 
scenoje. Šį sykį lietuviškame 
spektaklyje „Aukštujų 
Šimonių likimas“ pagal Ievą 
Simonaitytę.

Giedrė MiLkevičiŪtĖ

 Susitikome grimo kambaryje, 
kurį ji dalijasi su kitomis teatro 
aktorėmis. Po rekonstrukcijos te-
atras pasikeitė, tapo modernesnis, 
padaugėjo salių, pasikeitė repertua-
ras... Vienintelio ir kažkada vadinto 
antraisiais namais teatro repertuare 
iš daugybės spektaklių, kuriuose ji 
vaidino, liko tik „Markizė de Sad“. 
Bet jau prasidėjo būsimo spekta-
klio, kurį stato režisierius Agnius 
Jankevičius, repeticijos. J.Onaitytė 
jubiliejaus išvakarėse kalbėjo apie 
aktorės dalią, meilę ir ištikimybę 
ne tik teatrui.

- Metai bėga neklausdami, 
mes to norime ar ne. O jūsų 
talento gerbėjams ta jubilieji-
nė sukaktis primena, ką esate 
įrašiusi į teatro ir kino istoriją. 
O ką gimtadieniai reiškia jums 
pačiai?

- Tiesą pasakius, tie gimtadie-
niai yra erzelynė, nuo kurios negali 
pabėgti... Dažniausiai jie būna to-
kiomis dienomis, kai vyksta darbas, 
repeticijos. Tada jaučiuosi kalta, 
kad gimiau tą dieną. Jaučiu, kad taip 
gali būti ir per šį 60-ąjį gimtadienį, 
nes tądien numatytos dvi repetici-
jos: čia, teatre, ir Vytauto Didžiojo 
universiteto teatre, kuriame jau 
keleri metai vaidinu. Didžiausia 
šventė man būna nebūtinai gimta-
dienio vakarą, o tuomet, kai ramiai 
sau mielus ir artimus žmones galiu 
pasikviesti į namus.

- Kuo paprastai vaišinate 
svečius? Girdėjau, kad esate ir 
gera kulinarė?

- Negalėčiau pasigirti ryškiais 
kulinariniais gebėjimais. Man vis-
kas įdomu... Įdomu tai, kas nauja 
moksle, technikoje, domiuosi ir 
naujais kulinariniais receptais. Ma-
ga viską išbandyti, paragauti dar to, 
ko gyvenime gal ir nesu patyrusi.

- Tad ir atjaunėjęs, moder-
nizuotas jūsų teatras, kuriam 
atidavėte 38 metus, jums tu-
rėtų patikti.

- Teatre daug kas pasikeitė ne 
tik jį rekonstravus, bet ir papūtus 
naujiems vėjams. Atėjo naujos re-
žisierių ir aktorių kartos. Ar tai į 
gera, tesprendžia žiūrovai. O štai 
dabar vėl šviesulys - pradėjau re-
petuoti spektaklyje pagal klasikės 
I.Simonaitytės kūrinį „Aukštujų Ši-
monių likimas“. Atsirado galimybė 
vėl susitikti su kolegomis, su ku-
riais retokai pasimatau, o svarbiau-
sia - vėl vaidinti didžiojoje scenoje.

- Kad ir kaip keista, ilgiau-
siai teatre išgyveno spektaklis 
„Merė Popins“, kuriame vai-
dinote mergaitę Džeinę. Tas 
vaikiškas smalsumas ir noras 
viską patirti, pačiupinėti, kaip 
jau minėjote, yra išlikęs iki šiol. 
Kokius prisiminimus kelia jums 
šis spektaklis?

- Labai šiltus, nes tai iš tiesų 
visų kartų vaikų mėgstama Pame-
los Travers papasakota žaisminga 
istorija. Šiame spektaklyje, kuris 

gyvavo 20 metų, vaidinau kartu su 
nuostabia mus prieš kelerius metus 
palikusia aktore Rūta Staliliūnaite, 
vaidinusia Merę Popins. Skubėda-
vome kiekvieną sekmadienio rytą 
į teatrą tuščiomis Kauno gatvėmis, 
kad suteiktume džiaugsmo ne tik 
mažiesiems žiūrovams, bet ir jų 
tėvams.

- Kokie dar vaidmenys jums 
pačiai brangūs?

- Sakoma, kad brangiausi yra 
tie vaikai, su kuriais tėvai yra tu-
rėję daugiausiai rūpesčių, o kartu 
ir džiaugsmo juos įveikus. Taip yra 
ir su vaidmenimis. Man brangūs 
vaidmenys ir Torntono Vailderio 
„Mūsų miestelyje“ (režisierius 
Gytis Padegimas), ir Henriko Ib-
seno „Hedoje Gabler“, ir spek-
taklyje „Gedulas tinka Elektrai“ 
(rež. Gintaras Varnas), ir, žinoma, 
Jokastė spektaklyje „Oidipas kara-
lius“ (rež. Oskaras Koršunovas). 
Tai dramos, tragedijos, kuriose 
atliktų vaidmenų tikrai pasiilgstu, 
nors jiems reikėjo daug fizinių, o 
ypač dvasinių jėgų. Po tų vaidmenų 
jaučiausi išsekinta, vos pavilkdavau 
kojas, bet kai pavykdavo spektak-
lis, eidavau namo pėsčiomis, nes 
tuomet gyvenau dar senamiestyje, 
išdidi ir laiminga.

- Aktorių talento gerbėjams 
visada rūpi toji persikūnijimo 
paslaptis, magija, kuria jūs su-
gebate užkrėsti taip, kad pa-
miršti, jog sėdi salėje, jog veiks-
mas vyksta scenoje. O kaip jūs 
pati sugebate po to, kai ten-
ka vaidinti meilės ir kančios 
scenas, kaip „Hedoje Gabler“, 
mirštančias ar jau anapus iške-
liavusias, kaip Emilė iš „Mūsų 
miestelio“, herojes, sugrįžti į 
kasdienybę, atsigauti?

- Tokie vaidmenys sunkūs, bet 
jie man reikšmingi, nes priver-
čia mąstyti apie egzistenciją, apie 
mirtį, tikėjimą anapusiniu pasauliu 
ir skatina mane gyventi šia diena. 
Recepto, kaip išeiti iš tų vaidme-
nų, neturiu. Paprasčiausiai man bet 
koks perėjimas iš vienos būsenos 
į kitą turi vykti lėtai, ramiai. Ne-
mėgstu greitai ir staiga šokti į kitą, 
gyvenimo, tėkmę. Skubėjimas man 
sukeldavo drebulį. O nusišovus arba 
išprotėjus, galite suprasti, užmigti 
būdavo nelengva. (Juokiasi.)

- Ar aktorės gyvenimas jūsų 
prigimčiai artimas?

- Tikrai artimas, nes nuo pen-
kerių metų, kai pamačiau pirmą 
savo gyvenime spektaklį, tik apie 
aktorystę ir tesvajojau. O pagal 
charakterį esu „pelėda“, kas gi 
daugiau. Visi „vyturiai“, pasirinkę 
teatrą, tampa „pelėdomis“. (Juo-
kiasi.) Tad vakarais dirbti man ne 
naujiena. Iš ryto, kai tekdavo anksti 
lėkti į teatrą po vakarinių spektak-
lių, būdavo sunku. Dabar taip pat 
mėgstu ilgiau pamiegoti, o vakarais 
paskaityti knygą ar pasėdėti prie te-
levizoriaus ar kompiuterio. Tačiau 
didžiausią sielos atgaivą jaučiu tada, 
kai turiu laiko pabendrauti su savo 
anūkėlėmis Lukne ir Liepa. Ir vie-
na, ir kita turi aktorinių gebėjimų, 
o vyresnioji turi jau ir režisūrinių 

sugebėjimų. (Juokiasi). Savo sesu-
tei ketverių metų proga surežisa-
vo tiesiog stebuklingą gimtadienį, 
linksmino mus visus ir per Kalėdas.

- Daugybė mergaičių svajoja 
apie aktorystę. O juk tai mote-
rims nepalanki profesija. Daž-
nai tenka rinktis arba sėkmingą 
karjerą, arba šeimą, vaikus.

- Jeigu pasirinkai tokį sunkų gy-
venimo kelią pačioje jaunystėje ir 
tikrai suvokei, kad tai yra tavo ke-
lias, įmanoma suderinti tą atsidavi-
mą scenai ir motinystę. Pamenu sa-
ve, kai nusilakstydavau per darbus 
ir lėkdavau namo vakare pas dukrą 
Kamilę ir vyrą. Beje, buvau kaip tas 
nuvarytas arklys, o pavasariop lik-
davo tik vienos akys. Todėl manau, 
kad ir antrosios pusės turėtų žinoti 
ir pamąstyti, su kuo susieja savo 
likimą. Juk aktoriai laisvų vakarų, 
kaip visi normalūs žmonės, dažnai 
neturi. Ir tai viena iš priežasčių - 
kaip tą meilę išlaikyti?

- Ten kur kūryba dažnas yra 
ir pavydas. Ar šis jausmas jums 
būdingas?

- Juodas pavydo jausmas man 
svetimas. Aš, kaip ir mano mama, 
visada džiaugiamės, kai sutinkame 
žmogų, kuriam sekasi. Kai pamaty-
davau puikų kolegų darbą Lietuvoje, 
ar užsienyje, manyje užsikurdavo 
varikliukas, kuris skatindavo dirbti 
su dar didesniu azartu.

TrumPai
•	 Gimė: 1954 m. Vilniuje

•	 1976 m. baigė Lietuvos vals-
tybinę konservatoriją ir pra-
dėjo dirbti Kauno dramos 
teatre

•	 1984 m. suteiktas LTSR nusi-
pelniusios artistės vardas

•	 1999 m. suteikta Lietuvos 
nacionalinė premija

•	 Aktorė suvaidino daugiau 
kaip pusšimtį įsimintinų  
vaidmenų teatre ir kine

Pasiilgome Jūratės Onaitytės balso

 n neprilygstamoji Heda Gabler 
(1998)

Viktoro purio, NKdT archyvo ir Jūratės onaitytės asmeninio albumo nuotr.

 n Prieš „Mūsų miestelio“ premjerą vilniuje (1982 m.)
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Lauke žiema tik įsibėgėjo ir 
gąsdina šaltuku, o Lietuvos 
edukologijos universiteto 
oranžerijoje, kai mes 
lankėmės, buvo karštoka 
vasara. Nuo pat šios 
augalų oazės miesto centre 
įsikūrimo čia dirba biologė 
Teresė Jokšienė (55), kuri 
apie augalus kalba tarsi apie 
jautrias, meilę ir žmonių 
nuotaikas suprantančias 
būtybes. O juk taip yra iš 
tiesų. Tik ne visada apie tai 
pagalvojame ir deramai su 
jais elgiamės.

Giedrė MiLkevičiŪtĖ

 Patrauklumo dėsnis ir 
bendravimo būtinybė

Po stikliniu stogu veši apie 800 
įvairių rūšių ir veislių augalų, oran-
žerijoje jie suskirstyti tam tikromis 
stovyklomis pagal kilmę. Štai Ame-
rikos žemyno plote gali išvysti ir 
palmių, žydinčių orchidėjų, kurios 
įsitaisiusios ne šiaip sau vazonuo-
se, o ant palmių kamienų. Pasak 
T.Jokšienės, augalai mėgsta drau-
gauti vieni su kitais, tiesiog įsitaiso 
ant medžio, kuris jiems tinka, ka-
mieno ir ten įleidžia šaknis.

Žinome, kad gamtoje savaime 
vyrauja harmonija, natūralioji at-
ranka, tad, anot mokslininkės, ir 
žmonės turi patys susikurti sau 
tinkamą aplinką, derančią prie jų 
charakterio, gyvenimo būdo. Beje, 
universiteto koridoriuose taip pat 
netrūksta augalų, o auditorijose, 
kur vyksta Gamtos, matematikos 
ir technologijų fakulteto paskaitos, 
nuo palangės studentai gali pasiimti 
tą dieną jiems patinkantį vazonėlį 

su kaktusu, dracena, žydinčia aza-
lija ar kokiu kitokiu augalu. „Gali 
būti vazonėlyje pasodinta ir dilgė-
lė, - visai rimtai kalba dėstytoja ir 
priduria: - Jeigu kokio nors augalo 
kvapas mums nemalonus, tai jo ir 
nelaikykime šalia savęs. Juk gali-
me pasiimti iš gamtos to, ko mums 
reikia, nes įvairovė yra didžiulė, o 
augalai nuo seno atkeliauja pas mus 
iš viso pasaulio“.

„Pats žmogus yra tik viena iš 
kelių milijardų organizmų rūšių že-
mėje. Nė viena iš jų nėra izoliuota. 
Tad visa, kas gyva, kas auga, turi 
bendrauti, - įsitikinusi T.Jokšienė. -  
Ir mūsų oranžerijoje visa augalų 
įvairovė iš penkių pasaulio žemynų 
sugyvena taikiai. Ir mikroorganizmai 
yra naudingi, net būtini, o mes dažnai 
juos naikiname. Susidraugaukime ir 
viskas bus gerai, - šypsosi moteris. - 
Jeigu žemės istoriją išdėstytum laike, 
tai augalai atsirado prieš dvi valandas, 
o žmogus - prieš dvi minutes. Tai kas 
daugiau turi patirties?“

Apie kaktusus, 
pelargonijas ir kitus

Dabar, vasario pradžioje, žydin-
čių augalų oranžerijoje nėra daug. Ne 
sezono metas jiems žydėti, bet la-
puočiai klesti, kaktusams irgi neblo-
gai - vienas kitas susikrauna žiedus. 
Iš retesnių Lietuvoje augalų nuste-
bina dideliais lapais apelsininė kiau-
liauogė, atkeliavusi iš Andų kalnų, 
kuri yra bulvės „giminaitė“. Sudomi-
na sukulentų kampelis, kuriame šalia 
kaktusų įkurdintos labai panašios į 
juos karpažolės. „Lankytojai dažnai 
mano, kad tai jiems gerai pažįstami 
ir kone kiekvienuose namuose au-
ginami kaktusai, aiškina T.Jokšienė. 
- Tie augalai yra panašūs, nes auga 
vienodomis sąlygomis. O kas yra 
kas, sužinome tada, kai sužydi. Ta-
da pagal žiedo sandarą juos ir su-
grupuojame. Karpažolės požymis -  
baltas skystis, kuris bėga nulaužus 

stiebelį ar lapelį. Tas skystis yra nuo-
dingas ir jo reikia saugotis“.

Iš biologės naujų dalykų sužino-
jome ir apie pelargonijas. Jų tėvynė 
yra Afrika, o rūšių yra begalė. Jų 
kvapas ne visada ir ne visiems yra 
malonus, bet įvairiaspalviai purūs 
žiedai puošia darželius, balkonus, 
ne vienus namus. „Pastaruoju metu 
selekcininkai išvedė kvapnialapių 
pelargonijų grupę, kurios turėtų 
patikti visiems mylintiems gėles. 

Štai pauostykite, jos lapai kvepia, - 
siūlo oranžerijos šeimininkė. - Šią 
gėlę liaudis vadina jeronimu. Dabar 
jų yra citrinų, obuolių, mėtų kvapų. 
Mūsų organizmui reikalingi tokie 
kvapai ir jie labai veikia žmonių sa-
vijautą: reguliuoja kraujo spaudimą, 
palengvina kvėpavimą, teigiamai 
veikia kitas gyvybines funkcijas. Tad 
galime susirasti patys tokių augalų, 
kurių kvapas mums mielas, kurie 
mus traukte traukia. Kvapas yra 
subjektyvus dalykas. Vieniems toks 
patinka, o kitiems - nemalonus. O 
štai apie pelargoniją yra anekdotas: 
jauniems ši gėlė dvokia, o su am-
žiumi ima kvepėti. Taip yra todėl, 
kad tas kvapas veikia būtent nervų 
sistemą. Jaunimo nervai paprastai 
būna stiprūs, o pagyvenusių žmo-
nių išsiderinę ir jiems tie augalai 
ima kvepėti, rekomenduojama juos 
pastatyti savo aplinkoje“.

Pamilusi žaliąjį pasaulį

T.Jokšienė yra baigusi biologijos 
studijas Vilniaus universitete ir visa 
jos veikla yra susijusi su augalais. 
Moteris yra dirbusi Vilniaus šiltna-
mių kombinate, vėliau kitose su 
apželdinimu susijusiose įstaigose, o 
kai 1999 metais tuometiniame Peda-
goginiame institute buvo pastatyta 
oranžerija, žaliąjį pasaulį pamilusi 

moteris. Per tą laiką nemažai eg-
zotiškų augalų išaugo, pradėjo vesti 
vaisius. Yra ką parodyti ir studen-
tams, ir dažnai čia apsilankantiems 
mokiniams, kurie nematę nei ka-
vamedžio, nei kaip auga medvilnė, 
o kai kas nustemba ir pamatę gel-
tonuojančias ant medelio citrinas. 
Savotiškų džiunglių karalienė ap-
gailestauja tik kad teks kirsti palmę, 
kuri per tuos metus taip užaugo, kad 
jau remia stiklinį stogą.

Paklausta, ar ir jos namai prime-
na oranžeriją, Teresė juokiasi: „Na-
muose auga tiek augalų, kiek reikia, 
kiek pajėgiame su jais susitvarkyti 
ir juos puoselėti. Kartais jų daugėja, 
kartais mažėja... Augalai mums turi 
suteikti tik teigiamas emocijas, o 
ne būti prievolė“. Biologė priminė, 
kad ir moksliniais tyrimais įrodyta, 
jog augalai reaguoja į žmogaus pyktį, 
stresą, blogą nuotaiką. Nuo blogos 
namų atmosferos augalai vysta, o 
ten, kur vyrauja santarvė, veši ir 
žydi. Augalai yra gyvi, bendrauja su 
mumis ir kitais organizmais. Many-
čiau, kad nereikėtų „įsimylėti“ tik 
vieną augalą, nes gamta nemėgsta 
išskirtinumo. Dažnai tas mūsų ypač 
pamėgtas augalas ima ir nunyksta. 
Visi augalai, kaip ir visos Žemė-
je esančios organizmų rūšys, yra 
lygiavertės ir reikalingos. Tiesiog 
bendraukime“.

Teresė Jokšienė: 
„Ir augalai 
turi širdį“
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pažintisj/b žmonės

Lauke žiema tik įsibėgėjo ir 
gąsdina šaltuku, o Lietuvos 
edukologijos universiteto 
oranžerijoje, kai mes 
lankėmės, buvo karštoka 
vasara. Nuo pat šios 
augalų oazės miesto centre 
įsikūrimo čia dirba biologė 
Teresė Jokšienė (55), kuri 
apie augalus kalba tarsi apie 
jautrias, meilę ir žmonių 
nuotaikas suprantančias 
būtybes. O juk taip yra iš 
tiesų. Tik ne visada apie tai 
pagalvojame ir deramai su 
jais elgiamės.

Giedrė MiLkevičiŪtĖ

 Patrauklumo dėsnis ir 
bendravimo būtinybė

Po stikliniu stogu veši apie 800 
įvairių rūšių ir veislių augalų, oran-
žerijoje jie suskirstyti tam tikromis 
stovyklomis pagal kilmę. Štai Ame-
rikos žemyno plote gali išvysti ir 
palmių, žydinčių orchidėjų, kurios 
įsitaisiusios ne šiaip sau vazonuo-
se, o ant palmių kamienų. Pasak 
T.Jokšienės, augalai mėgsta drau-
gauti vieni su kitais, tiesiog įsitaiso 
ant medžio, kuris jiems tinka, ka-
mieno ir ten įleidžia šaknis.

Žinome, kad gamtoje savaime 
vyrauja harmonija, natūralioji at-
ranka, tad, anot mokslininkės, ir 
žmonės turi patys susikurti sau 
tinkamą aplinką, derančią prie jų 
charakterio, gyvenimo būdo. Beje, 
universiteto koridoriuose taip pat 
netrūksta augalų, o auditorijose, 
kur vyksta Gamtos, matematikos 
ir technologijų fakulteto paskaitos, 
nuo palangės studentai gali pasiimti 
tą dieną jiems patinkantį vazonėlį 

su kaktusu, dracena, žydinčia aza-
lija ar kokiu kitokiu augalu. „Gali 
būti vazonėlyje pasodinta ir dilgė-
lė, - visai rimtai kalba dėstytoja ir 
priduria: - Jeigu kokio nors augalo 
kvapas mums nemalonus, tai jo ir 
nelaikykime šalia savęs. Juk gali-
me pasiimti iš gamtos to, ko mums 
reikia, nes įvairovė yra didžiulė, o 
augalai nuo seno atkeliauja pas mus 
iš viso pasaulio“.

„Pats žmogus yra tik viena iš 
kelių milijardų organizmų rūšių že-
mėje. Nė viena iš jų nėra izoliuota. 
Tad visa, kas gyva, kas auga, turi 
bendrauti, - įsitikinusi T.Jokšienė. -  
Ir mūsų oranžerijoje visa augalų 
įvairovė iš penkių pasaulio žemynų 
sugyvena taikiai. Ir mikroorganizmai 
yra naudingi, net būtini, o mes dažnai 
juos naikiname. Susidraugaukime ir 
viskas bus gerai, - šypsosi moteris. - 
Jeigu žemės istoriją išdėstytum laike, 
tai augalai atsirado prieš dvi valandas, 
o žmogus - prieš dvi minutes. Tai kas 
daugiau turi patirties?“

Apie kaktusus, 
pelargonijas ir kitus

Dabar, vasario pradžioje, žydin-
čių augalų oranžerijoje nėra daug. Ne 
sezono metas jiems žydėti, bet la-
puočiai klesti, kaktusams irgi neblo-
gai - vienas kitas susikrauna žiedus. 
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liauogė, atkeliavusi iš Andų kalnų, 
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mano, kad tai jiems gerai pažįstami 
ir kone kiekvienuose namuose au-
ginami kaktusai, aiškina T.Jokšienė. 
- Tie augalai yra panašūs, nes auga 
vienodomis sąlygomis. O kas yra 
kas, sužinome tada, kai sužydi. Ta-
da pagal žiedo sandarą juos ir su-
grupuojame. Karpažolės požymis -  
baltas skystis, kuris bėga nulaužus 

stiebelį ar lapelį. Tas skystis yra nuo-
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Paklausta, ar ir jos namai prime-
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muose auga tiek augalų, kiek reikia, 
kiek pajėgiame su jais susitvarkyti 
ir juos puoselėti. Kartais jų daugėja, 
kartais mažėja... Augalai mums turi 
suteikti tik teigiamas emocijas, o 
ne būti prievolė“. Biologė priminė, 
kad ir moksliniais tyrimais įrodyta, 
jog augalai reaguoja į žmogaus pyktį, 
stresą, blogą nuotaiką. Nuo blogos 
namų atmosferos augalai vysta, o 
ten, kur vyrauja santarvė, veši ir 
žydi. Augalai yra gyvi, bendrauja su 
mumis ir kitais organizmais. Many-
čiau, kad nereikėtų „įsimylėti“ tik 
vieną augalą, nes gamta nemėgsta 
išskirtinumo. Dažnai tas mūsų ypač 
pamėgtas augalas ima ir nunyksta. 
Visi augalai, kaip ir visos Žemė-
je esančios organizmų rūšys, yra 
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Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Deimantė ZaiLSkaitĖ

Po sunkios ligos keramikė 
E.Tulevičiūtė-Venckevičienė mi-
rė besibaigiant metams, gruodžio  
24-ąją. Nei vyrui, nei vaikams nebu-
vo paslaptis, kad tai ji yra ta paslap-
tinga moteris, nulydinti nuo Žaliojo 
tilto su knygomis rankoje (skulptūrų 
grupė „Mokslo jaunimas“).

„Mama visą laiką didžiuodavo-
si, visą laiką sakydavo: aš stoviu 
ant Žaliojo tilto. Ir labai vertino na-
muose saugomą skulptūros biustą. 
„Atsargiai, tik nesudaužykite, tik 
nors nesudaužykite“, - vis karto-
davo. Matėsi, kad jai labai brangus 
šis daiktas. Mama savo istoriją yra 
papasakojusi mano draugei, kuri iš-
tekėjo už škoto ir gyvena Plimute. 
Tai draugės vyras, rašydamas au-
tobiografinę knygą, ir šią legendą 
yra paminėjęs“, - pasakoja LMA 
Vrublevskių bibliotekoje dirbanti 
55-erių G.Lapienė.

Meilė ne iš pirmo žvilgsnio

Kai dar studentė Elena Tu-
levičiūtė, bičiulių tiesiog vadina-
ma Ele, pozavo garsiajai J.Mikėno 
skulptūrai, jau buvo pažįstama su 
savo būsimu vyru Gustavu. Tik jų 
santykiai buvo daugiau bičiuliški, 
meilės kibirkštys tarp jų dar ne-
žaižaravo.

„Jis buvo profesorius, ji - stu-
dentė. Bet Mikėnai buvo du, jos 
dėstytojas buvo keramikas Jonas 
Mikėnas, skulptoriaus Juozo Mi-
kėno brolis, - patikslina 92-ejų 
Gustavas. - Man atrodo, pakliūti 
į kandidatus pozuoti tilto skulptū-
roms reikėjo didelio „blato“. O čia 
buvo kitas dalykas: J.Mikėnas buvo 
labai autoritetingas - jis simpatiza-
vo Elei, jam atrodė, kad ir publikai 
gali patikti, ir pasakęs, kad jau turi 
nusižiūrėjęs kandidatę, ėmėsi dar-
bo. O Elei, manau, pozuoti skulptū-
rai atrodė garbinga“, - sako statybų 
inžinierius G.Venckevičius.

Su būsima žmona jis susipaži-
no ekskursijos į Girulius metu, tik 
iš pradžių jokia meile nekvepėjo. 
Tačiau vienas lemtingas įvykis gy-
venimus apvertė aukštyn kojomis. 
Jiedu buvo pakviesti į krikštynas, 
Elė atidarė vaikinui duris ir neti-
kėtai įsižiebė kibirkštis - jie kitoje 
šviesoje pasižiūrėjo vienas į kitą. 
„Meilė ne iš pirmo žvilgsnio“, - juo-
kiasi seną istoriją prisiminęs Gus-
tavas, kuris gerbėjų nestokojusią 
merginą vedė 1952 metais. Jiedu 
susilaukė dviejų vaikų: sūnaus Ge-
dimino ir dukters Gintarės.

Skulptoriaus mūza

G.Venckevičius tikina niekad 
nepavyduliavęs, kad jo žmona iš-
statyta praeivių apžiūrai vienoje iš 
matomiausių Vilniaus vietų. „Man 
jos nenusavino“, - paaiškina vy-

ras, negirdėjęs ant tilto stovinčios 
figūros aptarinėjimų. Jis atkreipia 
dėmesį, kad skulptoriui pavyko 
išgauti stulbinantį panašumą, ypač 
jis išryškėjantis eisenos detalėse, 
sako, gal išvaizda net šiek tiek pa-
gražinta.

„Jeigu važiuodavo Žaliuoju til-
tu arba eidavo pro šalį, Elė dažnai 
pasakydavo: čia aš stoviu. Ji tai pri-
mindavo savo vaikams ir anūkams, 
netgi yra nusifotografavusi prie 
skulptūros“, - pasakoja vyras.

Su garsiuoju skulptoriumi 
J.Mikėnu jis buvo pažįstamas. „Jau 
vėliau, gyvenant Vilniuje, man te-
ko su juo susipažinti Rygoje vy-
kusioje konferencijoje. Traukinyje 

grįžtant jis mane labai šefavo, labai 
globojo. Matyt, kaip Elė man apie 
jį daug ką pasakodavo, ir jam apie 
mane kažką buvo sakiusi. Ir vėliau 
Vilniuje man tekdavo su juo susitik-
ti - jis ateidavo pas mus į svečius. 
Bet jau tada Elei jis pradėjo nebe-
patikti, nes mėgdavo išlenkti tau-
relę, kaip ir dauguma menininkų. 
Elė šitų dalykų be pastabos nepra-
leisdavo. Nebepatiko jau paskui jo 
lankymasis, jis nebuvo nei kalbus, 
nei iškalbingas, būdavo, kartais sė-
di paniuręs“, - atsiminimais dalijasi 
Gustavas.

Bet ar nekildavo kalbų apie 
profesoriaus ir studentės roman-
tiškus jausmus? „Nieko ten tokio 

nebuvo. Kiekvienam menininkui 
reikalingos mūzos, įkvėpėjos, visi 
menininkai patiria susižavėjimų“, -  
atsako Gintarė.

Kuo skulptorių taip sužavėjo 
mergina, kad šis net ėmėsi kurti 
jos skulptūrą? Grožiu? „Ji niekada 
savęs gražuole nelaikė. Visąlaik 
sakydavo: „Čia visi vadina: oi, oi, 
gražuolė, o aš niekada nelaikiau sa-
vęs gražuole“. Jai atrodydavo, kad ji 
kaip tik yra per stambi. Bet mama 
visą laiką būdavo pasipuošusi, netgi 
sodyboje vaikščiodavo apsivėrusi 
apyrankėmis ir žiedais, visada bū-
davo pasitempusi. Ji tikrai turėjo 
gerą skonį. Dar atsimenu, kaip ji 
išsiruošdavo į balius, tai visada atei-
davo pasirodyti: kaip aš atrodau? Ar 
galiu šitaip eiti? Ir mes visi gyrėme, 
kad gerai. Bet šiaip buvo šeimos 
žmogus, nors ji turėjo visas galimy-
bes, kaip menininkė, būti bohemos 
žmogumi“, - savo mamą apibūdina 
Gintarė. Duktė prisimena, kad ma-
ma labai nemėgo, kai ją vadindavo 
Elena, kažkodėl šis vardas jai nebu-
vo prie širdies.

Viską suspėjo padaryti

Ar keramikės gyvenimas buvo 
lengvas ir nusisekęs? „Sakyčiau, la-
bai įvairus ir turiningas gyvenimas. 
Ji nugyveno netrumpą amžių - mirė 
89 metų. Ir kaip visą laiką sakyda-
vo: aš taip vėlai ištekėjau, taip vėlai 
pagimdžiau, - pirmą vaiką pagimdė 
trisdešimties, o mane 34-erių, - bet 
viską suspėjau“, - mamos žodžius 
pacituoja dukra.

Artimieji prisimena, kad dir-
bant Vilniaus J.Vienožinskio dailės 
mokykloje keramikos mokytoja ko-
legos labai vertino jos draugystę, 
nes ji buvusi draugiško, sugyve-
namo būdo, o menininkai žavėjosi 
jos atsidavimu darbui. „Atsimenu, 
kai ruošėsi personalinei parodai, 
rengtai šešiasdešimtmečio proga, 
ji taip skubiai dirbo ir tiek darbų 
padarė, kad kolega J. Adomonis, su 
kuriuo dirbo studijoje, pasakė, kad 
tiek ji padarė darbų prieš tą parodą, 
kiek galima padaryti per visą gy-
venimą. Ji dirbo su pertraukomis. 
Dar jis pasakė: kai Elė žiedžia, tai 
net žiežirbos eina. Sako, man tą va-
zą įsukti taip sunku, o ji dirba kaip 
ugnis. Tiesiog tai buvo jos mylimas 
darbas“, - pasakoja Gustavas.

E.Tulevičiūtė-Venckevičienė ki-
lusi iš Dzūkijos, iš Stakliškių gyven-
vietės. „Jos tėvas buvo vargoninin-
kas ir jis buvo labai laimingas, nes 
dirbo mylimą darbą. O kai jau atva-
žiavo gyventi į Kauną, tai nelabai 
tiko į tuos darbus, tik susirinkdavo 
kolegas vargonininkus ir kalbėdavo 
su jais apie Kiprą Petrauską, apie 
kitus didžiuosius mūsų dainininkus. 
Ir jis labai norėjo, kad dukra būtų 
operos dainininkė, nes turėjo gražų 
balsą. Kai ji pasisakė, kad bus kera-
mikė, tai tėvas nekaip sureagavo: 
puodžiuvienė - čia ne profesija. Va 
operos dainininkė - tai profesija. O 
čia maždaug puodus žiesi“, - žmonos 
atsiminimais dalijasi vyras.

Nors ir palaidoję mylimą šeimos 
narį, artimieji laimingi vien dėl to, 
kad visada galės ateiti ant Žaliojo 
tilto ir pasižiūrėti į Elės skulptūrą. 
„Jeigu bus tos skulptūros, jeigu jų 
nenugriaus, jeigu jos visiškai ne-
surūdys. Jas griauti būtų visiška 
nesąmonė. Nebent tie kareiviai gali 
kliūti. O dabar suplaka viską ir jau 
į kitas skulptūras nebežiūri. Plaka 
viską per vieną - per kareivius, kad 
visi okupantai stovi čia, ant tilto. O 
jeigu iš kitos pusės pažiūrėtume, 
tai mamos dėdė buvo prezidento 
Antano Smetonos žentas adjutantas 
A.Valušis. Tai kokie čia okupantai 
stovi? Tai kaip tik priešingai“, - sa-
ko dukra.

G.Venckevičiui atrodo, kad Ža-
liojo tilto skulptūros puošia Vil-
niaus miestą. O jeigu šios vis dėlto 
kada būtų nuverstos, be abejonės, 
artimiesiems suspaustų širdį. „Aš 
neleisčiau skulptūrų nugriauti, sa-
kyčiau, palikite mano žmoną ramy-
bėje“, - šypsosi G.Venckevičius.

likimaij/b žmonės

Moteris, stovinti
Retas girdėjo istoriją, kaip garsiam skulptoriui Juozui Mikėnui kuriant Žaliojo 
tilto skulptūrą pozavo neeilinio grožio studentė Elė. Tai buvo keramikė Elena 

Tulevičiūtė-Venckevičienė - vos prieš mėnesį ji mirė sulaukusi 89-erių. 
Gedintis vyras Gustavas Venckevičius ir dukra Gintarė Lapienė pasakoja, kaip 

mama didžiuodavosi, kad jos atvaizdas puikuojasi ant Žaliojo tilto.

ant Žaliojo  
tilto

Labai vertino namuose 
saugomą skulptūros 
biustą. „Atsargiai, tik 
nesudaužykite, tik 
nors nesudaužykite“, - 
vis kartodavo

Venckevičių šeimos nuotr.

 n keramikė elena tulevičiūtė-venckevičienė nugyveno turiningą gyvenimą

 n Prisiminimais dalijasi menininkės dukra Gintarė Lapienė ir vyras 
Gustavas venckevičius
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■ Gamtinis intelektas

Apibūdina žmogaus gebėjimą 
jausti gyvūnus ir augalus. Šis gebė-
jimas buvo labai naudingas tolimoje 
praeityje, vykstant evoliucijai. Šiuo 
intelektu pasižymėjo didieji praei-
ties medžiotojai ir rinkėjai. Dabar 
šio tipo intelektas labai svarbus 
kai kuriose srityse, be jo neįma-
noma tapti profesionaliu botaniku 
ar agronomu. Šiuolaikinei visuo-
menei šis tipas, aišku, jau nebėra 
svarbus, nes mes vis tolstame nuo 
gamtos.

■ Muzikinis intelektas

Muzikinis intelektas - tai ge-
bėjimas skirti ritmą, tembrą ir to-
ną. Šios rūšies intelektas padeda 
jausti, kurti, atgaminti muziką. Be 
jo negalėtų apsieiti kompozitoriai, 
dirigentai, muzikantai, vokalistai ir 
klausytojai, turintys jautrią klausą. 
Įdomu, kad tik muzikinis talentas 
plius polinkis į matematiką gali 
pagimdyti tokius žmones kaip būg-
nininkai. Jie paprastai labai gerai fil-
truoja išorinius garsus, geba greitai 
ir gerai skaičiuoti.

■ Loginis matematinis 
intelektas

Šios rūšies talentas naudingas 
skaičiuojant, sprendžiant sudėtin-
gus matematikos ir logikos užda-
vinius. Išvystytu loginiu talentu 
paprastai pasižymi matematikai, 
mokslininkai ir detektyvai. Jauni 
žmonės, pasižymintys šio tipo inte-
lektu, dažnai gyvena uždarai, jiems 
įdomesni skaičiai, eksperimentai ir 
loginiai uždaviniai.

■ Egzistencinis intelektas

Intelektas, kuris padeda indi-
vidui spręsti esminius žmogaus 
būties klausimus. Pavyzdžiui, tokie 
žmonės gali iškelti naujų teorijų 
apie gyvenimo prasmę, nemirtin-
gumo galimybę, kaip Žemės plane-
toje atsirado žmonių.

■ Tarpasmeninių santykių 
(socialinis) intelektas

Tai yra gebėjimas suprasti ki-
tus žmones ir su jais bendrauti. Jis 
aprėpia efektyvią verbalinę ir ne-
verbalinę komunikaciją, galimybę 
greitai pastebėti žmonių skirtu-
mus. Taip pat tie žmonės sugeba 

gerai jausti kitų nuotaiką ir tem-
peramentą. Mokytojai, socialiniai 
darbuotojai, aktoriai ir politikai iš 
esmės turi pasižymėti šios rūšies 
intelektu, bet... Jauni žmonės su iš-
vystytu socialiniu intelektu dažnai 
tampa lyderiai tarp bendraamžių ne 
todėl, kad yra stipresni, o todėl, kad 
su jais įdomu bendrauti ir atrodo, 
kad jie supranta kiekvieno jausmus.

■ Kūno - kinestetinis 
intelektas

Šios rūšies intelektas - tai gebė-
jimas manipuliuoti fiziniais objek-
tais ir kontroliuoti savo kūną. Tokie 
žmonės gerai valdo savo judesius, 
orientuojasi laike ir erdvėje. Spor-
tininkai, šokėjai, chirurgai turi pa-
sižymėti gerai išsivysčiusiu kūno -  
kinestetiniu intelektu.

■ Lingvistinis intelektas

Lingvistinis intelektas - gebėji-
mas mąstyti ir tiksliai interpretuoti 
savo mintis, net labai sudėtingas, 
visiems suprantamais žodžiais. 
Lingvistinis intelektas svarbus 
poetams, rašytojams, žurnalistams 
ir visuomenės veikėjams. Jauni 
žmonės su tokiu intelektu mėgsta 
rašyti, skaityti, pasakoti istorijas ir 
spręsti kryžiažodžius.

■ Asmenybinis 
(vidinis) intelektas

Tai mokėjimas suprasti save, 
savo mintis ir jausmus ir panaudo-
ti šias žinias planuojant gyvenimą. 
Šiuo intelektu pasižymintis žmogus 
geba blaiviai vertinti savo galimy-
bes ir tinkamai planuoti išlaidas. 
Akivaizdu, kad tokie žmonės yra 
geri psichologai. Bet kartu jie gali 
būti labai drovūs.

■ Erdvinis intelektas

Erdvinis intelektas - tai gebėji-
mas mąstyti erdvinėmis sąvokomis, 
įsivaizduoti trimačius objektus. To-
kie žmonės gerai įsidėmi vietą, gali 
įsivaizduoti, kas jų laukia už kampo. 
Jie lengvai prisimena, kaip atrodo 
vieta, apie kurią yra klausiami, ar-
ba gerai ją įsivaizduoja. Jūreiviai, 
lakūnai, skulptoriai, dailininkai ir 
architektai - išvystyto erdvinio in-
telekto atstovai. Žmonės su tokiu 
intelektu mėgsta labirintus ir dė-
liones, gali valandų valandas sėdėti 
prie piešinio.

Aukštos pakulnės

Aukštakulnius renkasi moterys, 
kurios dėl mažos savivertės nesą-
moningai nori „iškilti virš visų“. Taip 
pat aukštoms pakulnėms pirmeny-
bę teikia tos, kurios mėgsta mesti 
iššūkius, pažeidinėti taisykles, ir 
akcentuojančios savo seksualumą.

Smailiakulniai

Smailiakulnius dažniausiai avi 
savimi pasitikinčios, patrauklios 
moterys, kurios lengvai užmezga 
pažintis ir iš prigimties yra labai 
moteriškos.

Aukštakulniai su 
platforma

Pasak psichologų, aukštakul-
nius su platforma renkasi savimi 
pasitikinčios, tvirtos ir mokančios 
ginti savo nuomonę moterys, nors 
kai kada jos būna nenuspėjamos.

Batai su platforma

Praktiškos ir romantiškos mo-
terys teikia pirmenybę bateliams 
su platforma. Psichologai mano, kad 
tokios moterys paprastai būna iš pri-
gimties tiesmukos ir visada stengiasi 
bet kokia kaina pasiekti savo.

Storapadžiai 
bateliai

Moterys, mėgstančios že-
makulnius storu padu, pasižymi 

ypatingu švelnumu, lankstumu ir 
laisvumu. Tokios moterys visada 
ieško kompromisų, su jomis labai 
malonu kalbėtis.

Bateliai žema 
plokščia pakulne

Žemakulnius batelius (pana-
šius į vyriškus) renkasi stiprios 
moterys, žinančios, ko nori, bet 
linkusios į depresiją ir greitai pa-
vargstančios.

Sportiška avalynė

Sportiškos avalynės mėgėjos, 
pasak mokslininkų, paprastai bū-
na atviro būdo, lengvai užmez-
gančios kontaktą, bet truputį 
konservatyvios ir nelinkusios į 
permainas.

Parengė Milda kunSkaitĖ

Moters charakteris pagal batus

Kadaise aukštos kilmės 
žmonės, aristokratijos 
atstovai būdavo vadinami 
„mėlynakraujais“. Dabar 
pasakymas „mėlynas 
kraujas“ dažniau vartojamas 
kaip metafora arba ką nors 
pašiepiant. O gal išties esama 
mėlyno kraujo žmonių?

Viktorijos katalikų vienuolyno 
viduramžių kronikose minimas toks 
epizodas. Šiame vienuolyne vienu 
metu gyveno naujokas, kuris pasau-
lietiniame gyvenime buvo budelis. 
Kaip jis atsidūrė vienuolyne? Vyras 
ten buvo išsiųstas todėl, kad „per 
klaidą“ nubaudė mirtimi „mėlyna-
kraujį“. Auka buvo pripažinta nekal-
ta, nes žmonės su dangaus spalvos 
krauju a priori negali būti nusidėjė-
liai! Budeliui surengtas inkvizicijos 
teismas paskelbė tais laikais gana 
švelnų nuosprendį - atgaila.

Šiuolaikiniai mokslininkai mano, 
kad aprašytuoju atveju minimi ne 
aristokratai, o „ypatingi žmonės“, 
kurių yra labai nedaug - visame pa-
saulyje gal tik kokie septyni aštuoni 
tūkstančiai. Specialistai juos vadina 
„kianetikais“. Pastarųjų kraujyje 
vyrauja ne geležis, kaip paprastų 
žmonių, o varis. Pamenate, juk ilgai 
nešiojama varinė apyrankė pažaliuo-
ja, o ant rankos lieka melsva žymė. 

Tai oksiduojasi varis. Žinoma, kia-
netikų kraujas nėra visai mėlynas, 
jis yra violetinio atspalvio su mels-
vumo priemaiša. Bet mūsų protė-
viams jis atrodė melsvas. Senovėje 
buvo manoma, kad tokie žmonės 
gyvybingesni už raudono kraujo 
žmones, mat varis pasižymi dezin-
fekuojamu efektu: jie turėjo rečiau 
sirgti uždegimais ir kraujo ligomis. 
Antra, vario prisotintas kraujas 
geriau kreša ir dėl to susižeidus 
kraujoplūdis būna silpnesnis. Dažnų 
karų ir mūšių laikais šio fakto paka-
ko, kad būtų garbinami kariai, kurių 
kraujas turėjo tokių „stebuklingų“ 
savybių. Tikėtina, kad „mėlynas 
kraujas“ galėjo būti paveldimas, tad 
šia savybe pasižymėdavo vienos gi-
minės atstovai - jie būdavo laikomi 
išrinktaisiais.

Žinoma ir apie „mėlynodžius“. 
Tokių individų pasitaikydavo vi-
sais laikais. Pavyzdžiui, melsvoku 
atspalviu pasižymi kai kurių Pietų 
Amerikos indėnų genčių atstovų 
oda. To priežastis - artimų gimi-
naičių vedybos. Praėjusio amžiaus 
7-ąjį deš. Kentukio valstijoje gyve-
no didelė šeima, kurios nariai buvo 
praminti Mėlynaisiais Fjugeitais. Jų 
oda išties buvo melsvoka, o daugu-
ma šios šeimos atstovų pasižymėjo 
puikia sveikata. Fjugeitų palikuo-
nys gyvena Kentukyje ir dabar. Jų 
giminės pradininkas buvo išeivis iš 
Prancūzijos, šiuose kraštuose atsi-
radęs daugiau kaip prieš pusantro 

šimtmečio. Per daugelį kartų jo pa-
likuonys tuokdavosi beveik vien su 
giminaičiais. Tikriausiai taip jiems 
pavyko išsaugoti mėlynos odos ge-
ną. Jokios mistikos čia nėra. Pasak 
mokslininkų, tokie žmonės arba 
serga argiroze - odos, gleivinių ir 
vidaus organų hiperpigmentacija, 
kurią sukelia padidėjęs sidabro kau-
pimasis, arba jų organizme trūksta 
fermento, melsvą kraujo baltymą 
paverčiančio raudonu hemoglobi-
nu. Todėl jų oda tampa mėlyna, kai 
kada ryškiai, arba įgauna slyvos ar 
net violetinį atspalvį.

Taigi, kaip jau minėta, „mėlynu-
mo“ suteikia pirmiausia varis. Bet 
kaip jis patenka į organizmą? Yra 
hipotezė, kad kadaise buvo priimta 
puoštis variniais papuošalais: aus-
karais, vėriniais, apyrankėmis. Jie 
susiliesdavo su oda ir per ją vario 
dalelyčių patekdavo į kraujagysles, 
o šiose susimaišydavo su geleži-
mi - taigi kraujas galėjo pamažu 
„melsvėti“. Tiesa, dauguma kom-
petentingų specialistų mano, kad 
toks kraujas gali būti tik nuo gimi-
mo. Tarkime, nuolatos nešiojančios 
vario papuošalus moters kraujyje 
padaugėja vario, o nėštumo metu 
jis perduodamas vaisiui. Ekspertų 
manymu, „mėlynakraujai“ gimsta 
ne atsitiktinai - taip gamta apsidrau-
džia nuo visuotinės nelaimės atvejo: 
juk atsparesnė už likusią žmoniją 
„mėlynoji“ rasė gali pradėti naują 
civilizaciją. 

Mėlyno kraujo paslaptis

Intelekto rūšys

Ar žinote, kad apie moters charakterį galima daug sužinoti 
iš jos avalynės, tiksliau, iš batų pakulnių?

Ep
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■ Gamtinis intelektas

Apibūdina žmogaus gebėjimą 
jausti gyvūnus ir augalus. Šis gebė-
jimas buvo labai naudingas tolimoje 
praeityje, vykstant evoliucijai. Šiuo 
intelektu pasižymėjo didieji praei-
ties medžiotojai ir rinkėjai. Dabar 
šio tipo intelektas labai svarbus 
kai kuriose srityse, be jo neįma-
noma tapti profesionaliu botaniku 
ar agronomu. Šiuolaikinei visuo-
menei šis tipas, aišku, jau nebėra 
svarbus, nes mes vis tolstame nuo 
gamtos.

■ Muzikinis intelektas

Muzikinis intelektas - tai ge-
bėjimas skirti ritmą, tembrą ir to-
ną. Šios rūšies intelektas padeda 
jausti, kurti, atgaminti muziką. Be 
jo negalėtų apsieiti kompozitoriai, 
dirigentai, muzikantai, vokalistai ir 
klausytojai, turintys jautrią klausą. 
Įdomu, kad tik muzikinis talentas 
plius polinkis į matematiką gali 
pagimdyti tokius žmones kaip būg-
nininkai. Jie paprastai labai gerai fil-
truoja išorinius garsus, geba greitai 
ir gerai skaičiuoti.

■ Loginis matematinis 
intelektas

Šios rūšies talentas naudingas 
skaičiuojant, sprendžiant sudėtin-
gus matematikos ir logikos užda-
vinius. Išvystytu loginiu talentu 
paprastai pasižymi matematikai, 
mokslininkai ir detektyvai. Jauni 
žmonės, pasižymintys šio tipo inte-
lektu, dažnai gyvena uždarai, jiems 
įdomesni skaičiai, eksperimentai ir 
loginiai uždaviniai.

■ Egzistencinis intelektas

Intelektas, kuris padeda indi-
vidui spręsti esminius žmogaus 
būties klausimus. Pavyzdžiui, tokie 
žmonės gali iškelti naujų teorijų 
apie gyvenimo prasmę, nemirtin-
gumo galimybę, kaip Žemės plane-
toje atsirado žmonių.

■ Tarpasmeninių santykių 
(socialinis) intelektas

Tai yra gebėjimas suprasti ki-
tus žmones ir su jais bendrauti. Jis 
aprėpia efektyvią verbalinę ir ne-
verbalinę komunikaciją, galimybę 
greitai pastebėti žmonių skirtu-
mus. Taip pat tie žmonės sugeba 

gerai jausti kitų nuotaiką ir tem-
peramentą. Mokytojai, socialiniai 
darbuotojai, aktoriai ir politikai iš 
esmės turi pasižymėti šios rūšies 
intelektu, bet... Jauni žmonės su iš-
vystytu socialiniu intelektu dažnai 
tampa lyderiai tarp bendraamžių ne 
todėl, kad yra stipresni, o todėl, kad 
su jais įdomu bendrauti ir atrodo, 
kad jie supranta kiekvieno jausmus.

■ Kūno - kinestetinis 
intelektas

Šios rūšies intelektas - tai gebė-
jimas manipuliuoti fiziniais objek-
tais ir kontroliuoti savo kūną. Tokie 
žmonės gerai valdo savo judesius, 
orientuojasi laike ir erdvėje. Spor-
tininkai, šokėjai, chirurgai turi pa-
sižymėti gerai išsivysčiusiu kūno -  
kinestetiniu intelektu.

■ Lingvistinis intelektas

Lingvistinis intelektas - gebėji-
mas mąstyti ir tiksliai interpretuoti 
savo mintis, net labai sudėtingas, 
visiems suprantamais žodžiais. 
Lingvistinis intelektas svarbus 
poetams, rašytojams, žurnalistams 
ir visuomenės veikėjams. Jauni 
žmonės su tokiu intelektu mėgsta 
rašyti, skaityti, pasakoti istorijas ir 
spręsti kryžiažodžius.

■ Asmenybinis 
(vidinis) intelektas

Tai mokėjimas suprasti save, 
savo mintis ir jausmus ir panaudo-
ti šias žinias planuojant gyvenimą. 
Šiuo intelektu pasižymintis žmogus 
geba blaiviai vertinti savo galimy-
bes ir tinkamai planuoti išlaidas. 
Akivaizdu, kad tokie žmonės yra 
geri psichologai. Bet kartu jie gali 
būti labai drovūs.

■ Erdvinis intelektas

Erdvinis intelektas - tai gebėji-
mas mąstyti erdvinėmis sąvokomis, 
įsivaizduoti trimačius objektus. To-
kie žmonės gerai įsidėmi vietą, gali 
įsivaizduoti, kas jų laukia už kampo. 
Jie lengvai prisimena, kaip atrodo 
vieta, apie kurią yra klausiami, ar-
ba gerai ją įsivaizduoja. Jūreiviai, 
lakūnai, skulptoriai, dailininkai ir 
architektai - išvystyto erdvinio in-
telekto atstovai. Žmonės su tokiu 
intelektu mėgsta labirintus ir dė-
liones, gali valandų valandas sėdėti 
prie piešinio.

Aukštos pakulnės

Aukštakulnius renkasi moterys, 
kurios dėl mažos savivertės nesą-
moningai nori „iškilti virš visų“. Taip 
pat aukštoms pakulnėms pirmeny-
bę teikia tos, kurios mėgsta mesti 
iššūkius, pažeidinėti taisykles, ir 
akcentuojančios savo seksualumą.

Smailiakulniai

Smailiakulnius dažniausiai avi 
savimi pasitikinčios, patrauklios 
moterys, kurios lengvai užmezga 
pažintis ir iš prigimties yra labai 
moteriškos.

Aukštakulniai su 
platforma

Pasak psichologų, aukštakul-
nius su platforma renkasi savimi 
pasitikinčios, tvirtos ir mokančios 
ginti savo nuomonę moterys, nors 
kai kada jos būna nenuspėjamos.

Batai su platforma

Praktiškos ir romantiškos mo-
terys teikia pirmenybę bateliams 
su platforma. Psichologai mano, kad 
tokios moterys paprastai būna iš pri-
gimties tiesmukos ir visada stengiasi 
bet kokia kaina pasiekti savo.

Storapadžiai 
bateliai

Moterys, mėgstančios že-
makulnius storu padu, pasižymi 

ypatingu švelnumu, lankstumu ir 
laisvumu. Tokios moterys visada 
ieško kompromisų, su jomis labai 
malonu kalbėtis.

Bateliai žema 
plokščia pakulne

Žemakulnius batelius (pana-
šius į vyriškus) renkasi stiprios 
moterys, žinančios, ko nori, bet 
linkusios į depresiją ir greitai pa-
vargstančios.

Sportiška avalynė

Sportiškos avalynės mėgėjos, 
pasak mokslininkų, paprastai bū-
na atviro būdo, lengvai užmez-
gančios kontaktą, bet truputį 
konservatyvios ir nelinkusios į 
permainas.

Parengė Milda kunSkaitĖ

Moters charakteris pagal batus

Kadaise aukštos kilmės 
žmonės, aristokratijos 
atstovai būdavo vadinami 
„mėlynakraujais“. Dabar 
pasakymas „mėlynas 
kraujas“ dažniau vartojamas 
kaip metafora arba ką nors 
pašiepiant. O gal išties esama 
mėlyno kraujo žmonių?

Viktorijos katalikų vienuolyno 
viduramžių kronikose minimas toks 
epizodas. Šiame vienuolyne vienu 
metu gyveno naujokas, kuris pasau-
lietiniame gyvenime buvo budelis. 
Kaip jis atsidūrė vienuolyne? Vyras 
ten buvo išsiųstas todėl, kad „per 
klaidą“ nubaudė mirtimi „mėlyna-
kraujį“. Auka buvo pripažinta nekal-
ta, nes žmonės su dangaus spalvos 
krauju a priori negali būti nusidėjė-
liai! Budeliui surengtas inkvizicijos 
teismas paskelbė tais laikais gana 
švelnų nuosprendį - atgaila.

Šiuolaikiniai mokslininkai mano, 
kad aprašytuoju atveju minimi ne 
aristokratai, o „ypatingi žmonės“, 
kurių yra labai nedaug - visame pa-
saulyje gal tik kokie septyni aštuoni 
tūkstančiai. Specialistai juos vadina 
„kianetikais“. Pastarųjų kraujyje 
vyrauja ne geležis, kaip paprastų 
žmonių, o varis. Pamenate, juk ilgai 
nešiojama varinė apyrankė pažaliuo-
ja, o ant rankos lieka melsva žymė. 

Tai oksiduojasi varis. Žinoma, kia-
netikų kraujas nėra visai mėlynas, 
jis yra violetinio atspalvio su mels-
vumo priemaiša. Bet mūsų protė-
viams jis atrodė melsvas. Senovėje 
buvo manoma, kad tokie žmonės 
gyvybingesni už raudono kraujo 
žmones, mat varis pasižymi dezin-
fekuojamu efektu: jie turėjo rečiau 
sirgti uždegimais ir kraujo ligomis. 
Antra, vario prisotintas kraujas 
geriau kreša ir dėl to susižeidus 
kraujoplūdis būna silpnesnis. Dažnų 
karų ir mūšių laikais šio fakto paka-
ko, kad būtų garbinami kariai, kurių 
kraujas turėjo tokių „stebuklingų“ 
savybių. Tikėtina, kad „mėlynas 
kraujas“ galėjo būti paveldimas, tad 
šia savybe pasižymėdavo vienos gi-
minės atstovai - jie būdavo laikomi 
išrinktaisiais.

Žinoma ir apie „mėlynodžius“. 
Tokių individų pasitaikydavo vi-
sais laikais. Pavyzdžiui, melsvoku 
atspalviu pasižymi kai kurių Pietų 
Amerikos indėnų genčių atstovų 
oda. To priežastis - artimų gimi-
naičių vedybos. Praėjusio amžiaus 
7-ąjį deš. Kentukio valstijoje gyve-
no didelė šeima, kurios nariai buvo 
praminti Mėlynaisiais Fjugeitais. Jų 
oda išties buvo melsvoka, o daugu-
ma šios šeimos atstovų pasižymėjo 
puikia sveikata. Fjugeitų palikuo-
nys gyvena Kentukyje ir dabar. Jų 
giminės pradininkas buvo išeivis iš 
Prancūzijos, šiuose kraštuose atsi-
radęs daugiau kaip prieš pusantro 

šimtmečio. Per daugelį kartų jo pa-
likuonys tuokdavosi beveik vien su 
giminaičiais. Tikriausiai taip jiems 
pavyko išsaugoti mėlynos odos ge-
ną. Jokios mistikos čia nėra. Pasak 
mokslininkų, tokie žmonės arba 
serga argiroze - odos, gleivinių ir 
vidaus organų hiperpigmentacija, 
kurią sukelia padidėjęs sidabro kau-
pimasis, arba jų organizme trūksta 
fermento, melsvą kraujo baltymą 
paverčiančio raudonu hemoglobi-
nu. Todėl jų oda tampa mėlyna, kai 
kada ryškiai, arba įgauna slyvos ar 
net violetinį atspalvį.

Taigi, kaip jau minėta, „mėlynu-
mo“ suteikia pirmiausia varis. Bet 
kaip jis patenka į organizmą? Yra 
hipotezė, kad kadaise buvo priimta 
puoštis variniais papuošalais: aus-
karais, vėriniais, apyrankėmis. Jie 
susiliesdavo su oda ir per ją vario 
dalelyčių patekdavo į kraujagysles, 
o šiose susimaišydavo su geleži-
mi - taigi kraujas galėjo pamažu 
„melsvėti“. Tiesa, dauguma kom-
petentingų specialistų mano, kad 
toks kraujas gali būti tik nuo gimi-
mo. Tarkime, nuolatos nešiojančios 
vario papuošalus moters kraujyje 
padaugėja vario, o nėštumo metu 
jis perduodamas vaisiui. Ekspertų 
manymu, „mėlynakraujai“ gimsta 
ne atsitiktinai - taip gamta apsidrau-
džia nuo visuotinės nelaimės atvejo: 
juk atsparesnė už likusią žmoniją 
„mėlynoji“ rasė gali pradėti naują 
civilizaciją. 

Mėlyno kraujo paslaptis

Intelekto rūšys

Ar žinote, kad apie moters charakterį galima daug sužinoti 
iš jos avalynės, tiksliau, iš batų pakulnių?
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Lietuvos sportininkų startai oLimpinėse žaidynėse sočyje

Leidinys Nr. 105

lietuviai stebuklų nesitiki
žiemos oLimpinės žaidynės  �

Vasario 8 d.  nuo 16.30 
val. - 10 km sprintas

Tomas Kaukėnas  
Biatlonas

�

Vasario 7 d.  Atidarymo iškilmės

Vasario 10 d. 17 val. 
(jei pateks) - 12,5 km 
persekiojimo lenktynės

Vasario 13 d.  16 val. - 
20 km individualios 
lenktynės

Vasario 16 d.  17 val. 
(jei pateks) - 15 km  
masinis startas

Vasario 23 d. Uždarymas

Vasario 9 d.  16.30 val. -  
7,5 km sprintas

Vasario 11 d.  17 val. 
(jei pateks) - 10 km  
persekiojimo lenktynės

Vasario 14 d.  16 val. - 
15 km individualios 
lenktynės

Vasario 17 d.  17 val. 
(jei pateks) - 12,5 km 
masinis startas

Diana Rasimovičiūtė   
Biatlonas

�

Vasario 8 d. nuo  
12 val. - 7,5 km kla-
sikiniu stiliumi + 7,5 
km čiuožėjo stiliumi

Vasario 11 d.  12 val. - 
asmeninis sprintas

Vasario 13 d.  12 val. -
10 km klasikinis stilius

Ingrida Ardišauskaitė   
Slidinėjimas

�

Vasario 9 d.  12 val. -  
15 km klasikiniu stiliu-
mi + 15 km čiuožėjo 
stiliumi

Vasario 11 d.  12.25 val. -  
asmeninis sprintas

Vasario 14 d.  12 val. -  
15 km  klasikinis stilius

Vytautas Strolia  
Slidinėjimas

�

Vasario 10 d.  12.27  val. -  
500 m

Agnė Sereikaitė  
Greitasis čiuožimas 
trumpuoju taku

�

Vasario 13 d.  nuo  
12 val. (jei pateks) -  
500 m  (ketvirtfinalis, 
pusfinalis, finalas)

Vasario 15 d.   
nuo 12 val. - 1500 m  

Vasario 18 d.  nuo 
11.30 val. - 1000 m

Vasario 16 d.  nuo  
17 val. - Trumpoji  
programa

Vasario 17 d.  nuo  
17 val. - laisvoji  
programa

Isabela Tobias ir 
Deividas Stagniūnas

�

Vasario 18 d.  nuo  
9 val. - slalomas  
milžinas

Vasario 21 d.   
14.45 val. - slalomas

Ieva Januškevičiūtė  
Kalnų slidinėjimas

� Vasario 19 d.   
9 val. - slalomas  
milžinas

Vasario 22 d.   
14.45 val. - slalomas 

Rokas Zaveckas   
Kalnų slidinėjimas

�

Vasario 21 d.  nuo 18.44  val. 
(jei pateks) - 1000 m  (ketvirtfinalis, pusfinalis, finalas)

sTaRTas sTaRTas

sTaRTassTaRTas

sTaRTas

sTaRTas

sTaRTas sTaRTas

Vakar Sočio mieste buvo oficialiai 
paskelbta XXII žiemos olimpinių 
žaidynių pradžia. Iki vasario 23 
dienos beveik 3000 sportininkų 
iš 88 šalių kovos dėl 98 medalių 
komplektų. Aštuntą kartą žiemos 
olimpinėse žaidynėse dalyvaus 
ir Nepriklausomos Lietuvos 
sportininkai. Kelialapius į Sočį 
iškovojo devyni mūsų šalies 
atstovai. Tai naujas Lietuvos 
rekordas. Bet ar galima Sočyje 
laukti ir rekordiškai aukštų 
lietuvių rezultatų? Tuo abejoja 
net ir patys sportininkai. 
Absoliučiai daugumai jų tai 
bus pirmosios olimpinės 
žaidynės, skirtos „pažinčiai“, 
o ne rezultatų medžioklei.

Evaldas GELUMBAUSKAS
„Respublikos“ žurnalistas

Patirtis ir jaunystė

Lietuvos tautinio olimpinio ko-
miteto (LTOK) prezidentė Daina 
Gudzinevičiūtė praėjusios savaitės 
pabaigoje Vilniuje vykusios gene-
ralinės asamblėjos eilinės sesijos 
metu dar kartą įvertino olimpinės 
rinktinės perspektyvas. LTOK va-
dovė sąžiningai pripažino, kad 
olimpinių medalių Sočyje nesitiki-
ma, tačiau konkretūs tikslai Lietu-
vos žiemos sporto šakų atstovams 
yra keliami. Didžiausios viltys sie-
jamos su šokėjų ant ledo pora Iza-
bela Tobias (Isabella Tobias) ir Dei-
vidu Stagniūnu. Tikimasi, kad 24 
porų turnyre mūsų šalies šokėjai 
užims 10-15 vietas.

Lietuvos čiuožimo federacijos 
prezidentės Lilijos Vanagienės tei-
gimu, tai yra realus uždavinys. 
„Manau, kad Izabela su Deividu 
turi visas galimybes olimpiadoje 
būti tarp 10-15 vietų. Na, o jei pa-
vyks iššokti aukščiau - bus fantas-
tika“, - teigė L.Vanagienė. Iki šiol 
būtent šokėjams ant ledo priklau-
so geriausias Lietuvos sportininkų 
rezultatas žiemos olimpinėse žai-
dynėse. 2002 m. Solt Leik Sityje 
(JAV) Povilas Vanagas ir Margarita 
Drobiazko užėmė penktą vietą. 
Tiesa, verta pastebėti, kad jiems 
tai buvo jau ketvirtoji olimpiada, o 
iki tol jie buvo iškovoję Europos ir 
pasaulio čempionatų bronzinius 
apdovanojimus.

Tuo metu, vos nuo 2010 m. pa-
vasario kartu šokantys Deividas ir 
Izabela geriausiu bandymu pasau-
lio čempionate užėmė 14 vietą, o 
Europos pirmenybėse buvo 9. Šį 
pasiekimą Lietuvos šokėjai pakar-
tojo ir sausio viduryje Vengrijos 
sostinėje Budapešte vykusiose Eu-
ropos dailiojo čiuožimo pirmeny-
bėse. Optimizmo prideda faktas, 
kad Lietuvos duetas varžybose su-
rinko 142,31 balo ir pasiekė geriau-
sią rezultatą per savo karjerą.

Asmeninėse varžybose didžiau-
sia atsakomybė tenka biatloninin-
kei Dianai Rasimovičiūtei. Ketvir-
tose olimpinėse žaidynėse iš eilės 

startuosiančiai 29-erių sportininkei 
iškeltas uždavinys - užimti 10-20 
vietas. Iki šiol geriausias jos pasie-
kimas - 2006 m. Turino olimpinėse 
žaidynėse užimta 18 vieta. Iš kito 
biatlonininko - 23-ejų Tomo Kau-
kėno LTOK proveržio nelaukia. Ti-
kimasi, kad jis užims 30-40 vietas. 
Tiesa, 2013 m. pasaulio pirmeny-
bėse Tomas sprinto rungtyje buvo 
22-as, o individualioje rungtyje - 
23-ias ir abu kartus iškovojo teisę 
startuoti elitinių biatlono atstovų 
varžybose - persekiojimo ir masi-
nio starto rungtyse. Tad nereikėtų 
atmesti galimybės, kad jau Sočyje 
T.Kaukėnas gali pranokti sporto 
valdininkų lūkesčius.

Vidutiniškos ambicijos

Kitiems Lietuvos komandos 
nariams LTOK paliko didesnę „ma-
nevro“ erdvę. Uždavinys Lietuvos 
lygumų slidininkams Ingridai Ar-
dišauskaitei ir Vytautui Stroliai - 
45-60 vietos atitinkamose varžy-
bose. Pirmoji iš visų Lietuvos 
sportininkų olimpinėse žaidynėse 
startuosianti slidininkė I.Ardišaus-
kaitė tikino, kad stebuklų šiose 
varžybose ji nesitiki. „Aš puikiai 
žinau savo galimybes ir varžoves. 
Be abejo, norėtųsi pagerinti asme-
ninį rezultatą, taip pat nenuvilti 
LTOK ir įvykdyti man keliamą už-
duotį“, - samprotavo 21-erių I.Ar-
dišauskaitė. Su iškeltais tikslais 
sutiko ir 20-metis V.Strolia. „Žinau, 
kad LTOK tikisi, jog pavyks užim-
ti 45-60 vietą. Jei tai įvykdysiu, tik-
rai būsiu patenkintas“, - konstata-
vo slidininkas.

Vertinant Lietuvos sportinin-
kų startus individualiose olimpi-
nių žiemos žaidynių varžybose, 
būtent slidininkams priklauso ge-
riausias visų laikų pasirodymas. 
1992 m. Albervilyje slidininkė Vi-
da Vencienė užėmė 11-ą vietą 15 
km rungtyje. Tiesa, būtina paste-
bėti, kad dabartinė Lietuvos olim-
pinės misijos vadovė dar 1988 m. 
Kalgaryje atstovaudama Sovietų 
Sąjungai tapo olimpine čempione 
10 km varžybose, o perpus trum-
pesnėje distancijoje iškovojo 
bronzą.

Jauniausiems Lietuvos koman-
dos nariams numatoma kova antra-
jame dalyvių ešelone. 19-metei 
čiuožėjai trumpuoju taku Agnei Se-
reikaitei - 20-25 pozicijas tarp 36 
dalyvių. Tiesa, pati sportininkė no-
rėtų prasibrauti į pajėgiausių spor-
tininkių 16-uką. 

Kalnų slidininkams - 17-mečiui 
Rokui Zaveckui ir 19-metei Ievai 
Januškevičiūtei LTOK suformavo 
užduotį - užimti 40-50 vietas. 
Šiems olimpinių žaidynių debiutan-
tams toks rezultatas prilygtų per-
galei. Iki šiol kalnų slidinėjimo var-
žybose geriausią rezultatą antruo-
ju bandymu pasiekė Vitalijus Ru-
miancevas. 2010 m. Vankuveryje 
didžiojo slalomo varžybose jis už-
ėmė 59 vietą.
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SavaitėS gimtadieniai  �

Vladas Garastas 
(1932 m. vasario 8 d.)

Krepšinio treneris. treniravo Lie
tuvos vyrų rinktinę, su ja laimėjo 1��2 
ir 1��6 m. olimpinę bronzą, 1��5 m. 
Europos čempionato sidabrą.

Darius LuKminas 
(1968 m. vasario 9 d.)

Krepšininkas, buvęs Lietuvos 
rinktinės narys. 1��5 m. Europos vi
cečempionas, 1��6 m. olimpinių žai
dynių bronzos medalio leimėtojas.

Raimundas LabucKas 
(1984 m. vasario 9 d.)

Kanojos irkluotojas. su tomu Ga
deikiu tapo 200�, 2010 ir 2011 m. pa
saulio čempionu. Šis duetas šešis kar
tus laimėjo Europos čempionatą.

Jonas mačiuLis 
(1985 m. vasario 10 d.)

Krepšininkas, Lietuvos rinktinės 
narys. 2013 m. Europos vicečempio
nas. 2010 m. pasaulio ir 2007 m. Euro
pos čempionatuose pelnė bronzą.

Gediminas budniKas 
(1944 m. vasario 11 d.)

Krepšininkas, buvęs Kauno „Žal
girio“ žaidėjas. 1�71 ir 1�73 m. tsrs 
čempionato bronzos laimėtojas. Pa
saulio veteranų čempionas.

                           �

Lietuvos olimpinėje rinktinėje 
yra aštuoni debiutantai ir viena 
labai patyrusi sportininkė. 
Biatlonininkei Dianai 
Rasimovičiūtei šios olimpinės 
žaidynės bus jau ketvirtos. Jai 
priklauso ir geriausias pasiekimas 
per nepriklausomos Lietuvos 
biatlono istoriją - 18-oji vieta, 
kurią pavyko užimti 2006 m. 
Turine. Šis sezonas Dianai 
kol kas nesėkmingas, tačiau 
sportininkė tikisi, kad kelių 
savaičių pertrauka varžybų 
grafike padėjo atgauti jėgas.

Arūnas abrOmaitis
„Respublikos“ žurnalistas

Netrukus po Sočio žaidynių 
D.Rasimovičiūtė atšvęs 30-ąjį gim-
tadienį. Biatlone toks amžius yra 
pats jėgų žydėjimas, tačiau šios 
žiemos rezultatai nedžiugino igna-
linietės ir jos širdies draugo Ilmaro 
Bricio. Garsus praeityje Latvijos 
biatlonininkas yra Lietuvos rinkti-
nės treneris.

Sezono pradžia suteikė vilčių, 
nes pirmajame pasaulio taurės var-
žybų etape Diana užėmė 19-ąją ir 
29-ąją vietas. Paskui reikalai vis 
prastėjo. D.Rasimovičiūtė atsidūrė 
jai neįprastose 90-oje bei 92-oje 
pozicijose. Bendroje pasaulio tau-
rės įskaitoje ji su 34 tšk. yra tik 
57-a. Šeštąjį etapą, paskutinį prieš 
olimpines žaidynes, Diana apskri-
tai praleido. „Savijauta buvo tikrai 
labai prasta ir reikėjo ką nors da-
ryti“, - sakė Diana RaSImovI-
čIūtė „Sporto gyvenimui“.

Jaudulys nedingo

- Olimpinėje Lietuvos ko-
mandoje esate kartu su aštuo-
niais debiutantais. Patirties 
bagažas bus didelis privalu-
mas?

- tai priklauso nuo paties spor-
tininko, nuo jo savijautos naujose 
vietose, sugebėjimo greitai prisi-
taikyti. asmeniškai man tai tikrai 
yra didelė pagalba.

- Prieš ketverius metus Van-
kuveryje tikriausiai jaudinotės 
mažiau nei savo pirmosiose žai-
dynėse Solt Leik Sityje?

- teoriškai visada galvoji, kad 
taip turėtų būti. tačiau prieš kiek-
vienas naujas varžybas jaučiamas 
nerimas. Be to, biatlonas yra ne-
nuspėjamas. Šaudymas gali pa-
teikti didelę staigmeną tiek su mi-
nuso ženklu, tiek su pliuso. Nėra 
taip, kad būtum 100 proc. ramus. 
Negali žinoti, kad užimsi nuo 
penktosios iki dešimtosios vietos, 
niekur nei kilsi, nei krisi. Kiekvie-
nos varžybos yra naujas iššūkis. 
adrenalinas pakyla ir niekada ne-
gali jaustis rami.

- Vankuveryje jūsų užimtos 
vietos trijose rungtyse skyrėsi 
nedaug. Kaip dabar prisimena-
te šią olimpiadą: kaip stabilumo 
ar kaip nepanaudotų galimy-
bių?

- aišku, tuo metu man atrodė, 
kad tai yra nepanaudotų galimybių 
olimpiada, nes kiekviename starte 
trūkdavo vieno taiklaus šūvio, kad 
užimčiau labai neblogas vietas. ta-

čiau dabar, kai praėjo kiek laiko ir 
ramiai viską apmąsčiau, supratau, 
kad pasirodymas buvo tikrai ne-
blogas.

- Ką patartumėte kitiems 
aštuoniems Lietuvos olimpie-
čiams, visų pirma kolegai biat-
lonininkui Tomui Kaukėnui? 
Kaip susitvarkyti su jaudu-
liu?

- Palinkėčiau visiems sportinin-
kams, taip pat ir pačiai sau, kad 
mes trasoje užmirštume, kad esa-
me olimpiadoje, išskirtinėse var-
žybose. Linkiu, kad darytume tą 
patį darbą, kokį darome visada, ir 
tada bus geriausias rezultatas.

- Pasaulio taurės varžybose 
konkurencija būna net didesnė 
negu olimpinėse žaidynėse...

- taip, bet kai esi olimpinėje 
atmosferoje, daug sunkiau išjungti 
mintis. olimpiada daro savo.

Proga pailsėti

- Šio sezono pradžia jums 
buvo nebloga, bet paskui rezul-
tatai suprastėjo. Kuo tai galima 
paaiškinti?

- Dabar nenoriu spręsti. Baigsis 
sezonas, mes viską išanalizuosime, 
suprasime, kur buvo padarytos 
klaidos. Gal kažkur neatlaikiau 
įtampos, gal iš didelio noro per 
daug dirbome.

- Rinktinėje šį sezoną yra 
šaudymo specialistas. Ar tai pa-
dėjo patobulėti šioje srityje?

- Iš pradžių atrodė, kad viskas 
vyksta neblogai. Bet paskui rezul-
tatai buvo ypač blogi, todėl tik se-
zono pabaigoje viską bus galima 
apibendrinti.

- Kadangi nedalyvavote pa-
saulio taurės šeštajame etape, 
nuo paskutinių varžybų praėjo 

jau kelios savaitės. Kaip pralei-
dote šį laiką? Ar pertrauka tu-
rėtų išeiti į naudą?

- tikimės, kad ji bus naudinga. 
tą savaitę, kai vyko šeštasis taurės 
etapas, aš ilsėjausi. treniravausi 
minimaliai. Iš karto po to stropiai 
kibome į darbą. Pradėjome viską 
nuo pamatų, tarsi statant namą. 
Greitai perbėgome per visas pasi-
rengimo dalis. Galima sakyti, kad 
sezonas prasideda iš naujo. Savi-
jauta prieš pertrauką buvo tikrai 
labai prasta ir reikėjo kažką daryti. 
Negalėjome tiesiog važiuoti į šeš-
tąjį taurės etapą ir dalyvauti.

Nežinomybė ir tikėjimas

- Jums jau yra tekę išbandy-
ti Sočio biatlono trasą?

- taip, pernai dalyvavome pa-
saulio taurės etape. Į Sočį tada at-
važiavome nelabai gerai pasiruošę. 
Prieš tai varžybos vyko ne kalnuo-
se, o tokiais atvejais pervažiuoti į 
kalnus būna sunku. Dabar sunku 
spręsti, ar man ta trasa palanki. vis-
kas priklausys nuo to, ar pavyko pa-
kankamai atgauti jėgas. Šiuo metu 
pati to nežinau. treniruotėse jau-
čiuosi lyg ir neblogai, bet bijau kaž-
ką žadėti, kažko tikėtis. važiuoju į 
Sočį su nežinomybe, bet kartu ir su 
tikėjimu, kad viskas bus gerai.

- Kol kas galima garantuoti, 
kad dalyvausite dviejose iš ke-
turių rungčių, o į kitas dar reikės 
patekti. Kurioje rungtyje - sprin-
te ar asmeninėse lenktynėse - 
tikitės geresnio rezultato?

- mano stipresnė rungtis visada 
buvo sprintas, bet šį sezoną geriau-
sias rezultatas buvo asmeninėse 
lenktynėse. taigi prognozuoti yra 
sunku. Daug kas priklausys ir nuo 
sėkmės.

- Geriausia jūsų vieta olim-
pinėse žaidynėse yra 18-oji. Ar 
Sočyje jus tenkintų 17-oji pozi-
cija? Juk tai būtų geriausias 
Lietuvos biatlonininkų pasieki-
mas.

- taip, tenkintų, nors ir ne vi-
siškai (juokiasi). tai būtų tikrai ne-
blogas pasirodymas.

- Labai daug kalbama apie 
terorizmo pavojų ir saugumą. 
Ar jūs jaučiate nerimą?

- Ne, dėl šio dalyko man ma-
žiausiai skauda galva. Dalyvavau 
2002 m. Solt Leik Sičio žaidynėse 
Jav. Po didžiojo teroro akto buvo 
praėję nedaug laiko. Buvo labai di-
delė apsauga, tuo užsiėmė profesio-
nalai. manau, kad Sočyje bus ly-
giai tas pats. Pasivaikščioti po ku-
rortą bet kuriuo atveju turbūt ne-
pavyktų, nes mes gyvensime ne 
jame. mūsų olimpinis kaimelis yra 
už keliasdešimties kilometrų nuo 
Sočio. tvarkaraštis tikrai nesu-
teiks galimybės pasivaikščioti. o 
į tą kaimelį, kuriame mes gyven-
sime, galima patekti tik su keltu-
vu. manau, kad bet kas negalės to 
padaryti.

Rekordas - realus

- Kai kurios praėjusio sezo-
no lyderės prastokai pradėjo šį 
sezoną. Kurios sportininkės So-
čyje bus pagrindinės favori-
tės?

- olimpiada yra neprognozuo-
jama, kiekvienose žaidynėse bū-
na staigmenų. Kartais viskas ap-
siverčia aukštyn kojomis, pripa-
žintos lyderės nepatenka į de-
šimtuką. Gali būti ir atvirkščiai. 
tos sportininkės, apie kurias 
niekas negalvoja, gali užsikabin-
ti medalį. Bent po vieną stai-
gmeną biatlone būna kiekvieno-
se olimpinėse žaidynėse. ma-
nau, kad Sočio žaidynės nebus 
išimtis. visgi tai yra biatlonas, 
o ne slidinėjimas. Susideda dau-
gybė faktorių ir sėkmė.

- Dailiojo čiuožimo pora 
Margarita Drobiazko ir Povilas 
Vanagas dalyvavo penkiose 
olimpiadose. Ar esate pasiry-
žusi pakartoti šį rekordą?

- tai yra labai realu, bet kaip 
viskas susidėlios iš tiesų, bus ga-
lima pasakyti tik po 2-3 metų. tu-
ri būti atitinkamas sveikatos lygis. 
Neturiu tikslo važiuoti į 2018 m. 
žaidynes vien tam, kad pakartočiau 
rekordą. Norėsis dalyvauti, jei vis-
kas gerai seksis.

- Manote, kad artimiau-
siais metais kažkuri kita Lie-
tuvos biatlonininkė gali jus 
aplenkti?

- Kalbu ne apie tai, nors ir tai 
yra įmanoma. Kalbu apie tai, kad 
nežinia, ar užteks noro viską da-
ryti kokybiškai. Nenoriu važiuoti 
tik dalyvauti. Noriu dalyvauti ko-
kybiškai.

viLtiS. Diana Rasimovičiūtė į Sočį išvyko jausdama nežinomybę, bet 
kartu ir tikėjimą, kad viskas bus gerai

�

D.Rasimovičiūtė: sezonas prasideda iš naujo
D.RaSimovičiūTėS PaSiRoDymai 
oLimPiNėSe žaiDyNėSe

2002 m., Solt Leik Sitis
sprintas - 66-oji vieta

2006 m., Turinas
sprintas - 18-oji vieta  
persekiojimo lenktynės - 27-oji vieta 
asmeninės lenktynės - 66-oji vieta

2010 m., vankuveris
sprintas - 25-oji vieta  
persekiojimo lenktynės - 34-oji vieta 
asmeninės lenktynės - 30-oji vieta

RezuLtatai

Ilmaras bricis 
Lietuvos rinktinės treneris

Jei sąžiningai, pasirengimo metu ne 
viskas buvo pagal planą, bet laukti liko 
nedaug ir per artimiausias dvi savaites 
pamatysime, kas pavyko, o kas ne. 
Prieš sezoną viską įsivaizdavau šiek tiek 
kitaip. Mažiausia ko tikiuosi, yra tai, kad 
mūsų sportininkai parodys savo geriau-
sius sezono rezultatus. Dianos patirtis 
yra pranašumas, nes olimpiadoje ažio-
tažas yra labai didelis. Kita vertus, jei 

žiūrėsime tik į sportą, varžovai Sočyje 
bus tie patys, kurie dalyvauja ir pasaulio 
čempionatuose, taurės etapuose. 
Tiesiog skiriasi varžybų pavadinimas ir 
joms skiriamas dėmesys. Ar tenkintų 
sportininkų patekimas į 20-uką? Ape-
titas ateina bevalgant. Kol kas sezonas 
yra toks, kad patekimas į 20-uką iš 
tiesų būtų neblogas rezultatas. Aišku, 
ruošėmės su kitokiomis mintimis.

KomentaRaS

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Rolandas Gimbutis 
(1981 m. vasario 11 d.)

Karjerą baigęs plaukikas. 2000, 
2004 ir 200� m. olimpinių žaidynių 
dalyvis. 1��� m. Europos jaunimo 
čempionas.

Vilija sErEiKaitė 
(1987 m. vasario 12 d.)

dviratininkė. 2012 m. Europos 
treko čempionė,  2010 m. vicečem
pionė. Pasaulio čempionatuose tris
kart iškovojo bronzos medalius.

Virgilijus aLEKna 
(1972 m. vasario 13 d.)

disko metikas. 2000 ir 2004 m. 
olimpinis čempionas, 200� m. bron
zos laimėtojas. 2003 ir 2005 m. pasau
lio, 2006 m. Europos čempionas.

Darius sOnGaiLa 
(1978 m. vasario 14 d.)

Krepšininkas, buvęs Lietuvos rink
tinės narys. 2003 m. Europos čempio
nas. 2000 m. olimpiadoje ir 2007 m. 
Europos čempionate pelnė bronzą.

Andrius GudŽius 
(1991 m. vasario 14 d.)

Lengvaatletis, disko metikas. 
2010 m. pasaulio jaunimo čempio
nas. 2013 m. Europos jaunimo čem
pionate iškovojo sidabro medalį.

                           �

Sočyje netrūks sportininkų, 
kurie olimpinėse žaidynėse 
yra dalyvavę jau penkis ar 
daugiau kartų. Dienraštis „Sport 
express“ prisiminė olimpinių 
ilgaamžių laimėjimus. vieni 
sportininkai iškovojo daug 
titulų, kiti niekada neužėmė 
aukštų vietų, bet tai neatšaldė 
jų noro vėl važiuoti į žaidynes.

Olė Einaras BjOrnda-
lEnas (Ole Einar Bjoerndalen)
Šalis - norvegija
sporto šaka - biatlonas

Neseniai 40-metį atšventęs nor-
vegas yra tituluočiausias visų laikų 
biatlonininkas. olimpinėse žaidynė-
se jis debiutavo 1994 m. Lilehame-
ryje, bet tada gimtojoje šalyje liko 
be medalių. tačiau nuo 1998 m. Na-
gano žaidynių o.E.Bjorndalenas nie-
kada negrįždavo namo be apdovano-
jimų. tikru olimpiados didvyriu jis 
tapo 2002 m. Solt Leik Sityje, kur 
iškovojo keturis aukso medalius. Iš 
viso norvego sąskaitoje yra šeši 
aukso, keturi sidabro ir vienas bron-
zos apdovanojimas.

HEili VikEnHaizEr  
(Hayley Wickenheiser)
Šalis - kanada
sporto šaka - ledo ritulys

Kanados komandos vėliavą ne-
šianti ledo ritulininkė yra unikali 
sportininkė. H.vikenhaizer yra 
35-eri, o ji jau dalyvavo keturiose 
žiemos ir vienoje vasaros olimpia-
doje. 1998 m. Nagane puolėja pa-
dėjo Kanados rinktinei iškovoti 
sidabrą. Po dvejų metų Sidnėjaus 
vasaros žaidynėse ji jau atstovavo 
savo šaliai softbolo varžybose, bet 
jose sekėsi daug prasčiau. Nuo 
2002 m. H.vikenhaizer iš visų žie-
mos žaidynių sugrįždavo su aukso 
medaliu.

janė aHOnEnas  
(janne ahonen)
Šalis - suomija
sporto šaka - šuoliai nuo tramplino

Garsusis šuolininkas šį sezoną 
vėl atnaujino karjerą, kurią jau bu-
vo dukart nutraukęs. Pasak 36 me-

tų sportininko, jis tai padarė dėl 
olimpiados, kuri jam bus jau šeš-
toji. J.ahonenas iškovojo daug ti-
tulų kitose varžybose, tačiau olim-
pinių žaidynių asmeninėse rung-
tyse jam nė karto nepavyko pelny-
ti medalio. Geriau sekėsi komandų 
varžybose, kuriose suomis su savo 
tėvynainiais 2002 ir 2006 m. gavo 
sidabrą.

TEmu sElianė  
(Temmu selanne)
Šalis - suomija
sporto šaka - ledo ritulys

43 metų suomis yra tikra ledo 
ritulio legenda. NHL klubo „ana-
heim Ducks“ puolėjas su nacio-
naline komanda dalyvavo penkio-
se olimpiadose ir trijose iš jų pel-
nė medalius. 1998 ir 2010 m. suo-
miai iškovojo bronzą, o 2006 m. 
- sidabrą.

arminas COgElEris  
(armin zoggeler)
Šalis - italija
sporto šaka - rogutės

40-metis iš vokiško Italijos re-
giono kilęs veteranas yra vienas 
garsiausių rogučių sporto atstovų. 
Nuo 1994 m. jis penkis kartus da-
lyvavo olimpinėse žaidynėse ir iš-
kovojo penkis medalius. 2002 ir 
2006 m. a.Cogeleris pelnė auksą, 
1998 m. - sidabrą, o 1994 ir 2010 m. 
- bronzą.

TOdas lOdVikas  
(Todd lodwick)
Šalis - jaV
sporto šaka - šiaurės dvikovė

t.Lodvikas tapo pirmuoju Jav 
sportininku, patekusiu į šešias olim-
piadas. Kaip ir kolega m.Štecheris, 
jis debiutavo Lilehameryje. Didžiau-
sias t.Lodviko laimėjimas yra sidabro 
medalis 2010 m. komandų varžybo-
se. Likus trims savaitėms iki Sočio 
žaidynių 37 metų amerikietis patyrė 
peties traumą, bet spėjo išsigydyti.

alBErTas dEmčEnka
Šalis - rusija
sporto šaka - rogutės

Rusijos sportininkas debiutavo 
1992 m. albervilyje ir dalyvavo še-
šeriose olimpinėse žaidynėse. Ge-
riausiu rezultatu tapo 2006 m. iš-
kovotas sidabro medalis. Praėjusio 
amžiaus paskutinio dešimtmečio 
viduryje a.Demčenkos karjera vos 
nesibaigė. Kadangi šeimai trūko 
pinigų, sportininkas prekiavo tur-
guje, dirbo kroviku ir apdailos 
meistru.

sErgEjus dOlidOVičius
Šalis - Baltarusija
sporto šaka - slidinėjimas

40-metis baltarusis į olimpinės 
komandos sudėtį pateko jau šeštą 
kartą, bet žaidynėse jam sekdavosi 
prastai. Geriausias rezultatas yra 
12-oji vieta 2006 m. olimpiados 50 
km lenktynėse. Beveik pusė S.Do-
lidovičiaus olimpinių startų baigėsi 
tuo, kad jis nepasiekė finišo.

marijus ŠTECHEris  
(mario stecher)
Šalis - austrija
sporto šaka - šiaurės dvikovė

36 metų austrijos sportinin-
kui Sočio olimpiada bus jau šeš-
toji. Debiutas įvyko Lilehameryje, 
kai m.Štecheriui buvo 16 metų. 
medalius austras iškovojo tik ko-
mandų varžybose. 2006 ir 2010 
m. jis pelnė auksą, o 2002 m. - 
bronzą. m.Štecheris jau paskelbė, 
kad po Sočio žaidynių baigs kar-
jerą.

nOrijakis kasajis
Šalis - japonija
sporto šaka - šuoliai nuo tramplino

Praėjusių metų birželį japonui 
suėjo 41-eri. Gruodį paaiškėjo, 
kad veteranas yra įtrauktas į olim-
pinės komandos sudėtį. Per šešias 
olimpiadas geriausiu N.Kasajo lai-
mėjimu tapo komandų varžybų 
sidabras, pelnytas 1994 m. Lile-
hameryje.

klaudija PECHŠTain 
(Claudia Pechstein)
Šalis - Vokietija
sporto šaka - greitasis čiuožimas

vykstant Sočio žaidynėms vo-
kietei sukaks 42-eji. Dar prieš aš-
tuonerius metus turine ji tapo 
pačia tituluočiausia sportininke 
greitojo čiuožimo istorijoje ir ti-
tuluočiausia vokietijos žiemos 
olimpiete. Penkiose olimpiadose 
K.Pechštain iškovojo penkis auk-
so, du sidabro ir du bronzos me-
dalius. Jos kelias prasidėjo dar 
1992 m. albervilyje. 2010 m. žai-
dynes vankuveryje teko praleisti, 
nes K.Pechštain buvo dvejiems 
metams diskvalifikuota už kraujo 
dopingo vartojimą.

liu giu HEkas
Šalis - Pietų korėja
sporto šaka - greitasis čiuožimas

35 metų korėjietis yra tituluo-
tas čiuožėjas. Jis keturis kartus ta-
po pasaulio čempionu, laimėjo stu-
dentų universiadą, azijos žaidynes. 
visgi penkiose olimpiadose iško-
voti medalių taip ir nepavyko. So-
čyje korėjietis turės turbūt pasku-
tinę galimybę užpildyti šią biogra-
fijos spragą.

HuBErTas fOn HOHEn-
lOjė (Hubertus von Hohenlohe)
Šalis - meksika
sporto šaka - kalnų slidinėjimas

vokiečių kilmės aristokratui 
jau 55-eri, o jo debiutas olimpinė-
se žaidynėse įvyko dar 1984 m. 
Sarajeve. Rezultatai buvo kuklūs. 
Geriausiu laimėjimu tapo 46-oji 
vieta slalome 2010 m. H.fon Ho-
henlojė stengiasi pasižymėti įvai-
riose srityse. Jis yra verslininkas, 
fotografas ir popdainininkas. Sočio 
olimpinėse žaidynėse H.fon Ho-
henlojė bus pats vyriausias spor-
tininkas.

Parengė arūnas aBrOmaiTis

Tituluoti ir egzotiški veteranai

EPA-Eltos nuotr.

Legenda. Hubertas fon Hohenlojė nepasižymi gerais rezultatais, 
bet sugeba nustebinti. Sočyje jis nustebins tradiciniu meksikos 
muzikanto kostiumu

�
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SavaitėS gimtadieniai  �

Vladas Garastas 
(1932 m. vasario 8 d.)

Krepšinio treneris. treniravo Lie
tuvos vyrų rinktinę, su ja laimėjo 1��2 
ir 1��6 m. olimpinę bronzą, 1��5 m. 
Europos čempionato sidabrą.

Darius LuKminas 
(1968 m. vasario 9 d.)

Krepšininkas, buvęs Lietuvos 
rinktinės narys. 1��5 m. Europos vi
cečempionas, 1��6 m. olimpinių žai
dynių bronzos medalio leimėtojas.

Raimundas LabucKas 
(1984 m. vasario 9 d.)

Kanojos irkluotojas. su tomu Ga
deikiu tapo 200�, 2010 ir 2011 m. pa
saulio čempionu. Šis duetas šešis kar
tus laimėjo Europos čempionatą.

Jonas mačiuLis 
(1985 m. vasario 10 d.)

Krepšininkas, Lietuvos rinktinės 
narys. 2013 m. Europos vicečempio
nas. 2010 m. pasaulio ir 2007 m. Euro
pos čempionatuose pelnė bronzą.

Gediminas budniKas 
(1944 m. vasario 11 d.)

Krepšininkas, buvęs Kauno „Žal
girio“ žaidėjas. 1�71 ir 1�73 m. tsrs 
čempionato bronzos laimėtojas. Pa
saulio veteranų čempionas.

                           �

Lietuvos olimpinėje rinktinėje 
yra aštuoni debiutantai ir viena 
labai patyrusi sportininkė. 
Biatlonininkei Dianai 
Rasimovičiūtei šios olimpinės 
žaidynės bus jau ketvirtos. Jai 
priklauso ir geriausias pasiekimas 
per nepriklausomos Lietuvos 
biatlono istoriją - 18-oji vieta, 
kurią pavyko užimti 2006 m. 
Turine. Šis sezonas Dianai 
kol kas nesėkmingas, tačiau 
sportininkė tikisi, kad kelių 
savaičių pertrauka varžybų 
grafike padėjo atgauti jėgas.

Arūnas abrOmaitis
„Respublikos“ žurnalistas

Netrukus po Sočio žaidynių 
D.Rasimovičiūtė atšvęs 30-ąjį gim-
tadienį. Biatlone toks amžius yra 
pats jėgų žydėjimas, tačiau šios 
žiemos rezultatai nedžiugino igna-
linietės ir jos širdies draugo Ilmaro 
Bricio. Garsus praeityje Latvijos 
biatlonininkas yra Lietuvos rinkti-
nės treneris.

Sezono pradžia suteikė vilčių, 
nes pirmajame pasaulio taurės var-
žybų etape Diana užėmė 19-ąją ir 
29-ąją vietas. Paskui reikalai vis 
prastėjo. D.Rasimovičiūtė atsidūrė 
jai neįprastose 90-oje bei 92-oje 
pozicijose. Bendroje pasaulio tau-
rės įskaitoje ji su 34 tšk. yra tik 
57-a. Šeštąjį etapą, paskutinį prieš 
olimpines žaidynes, Diana apskri-
tai praleido. „Savijauta buvo tikrai 
labai prasta ir reikėjo ką nors da-
ryti“, - sakė Diana RaSImovI-
čIūtė „Sporto gyvenimui“.

Jaudulys nedingo

- Olimpinėje Lietuvos ko-
mandoje esate kartu su aštuo-
niais debiutantais. Patirties 
bagažas bus didelis privalu-
mas?

- tai priklauso nuo paties spor-
tininko, nuo jo savijautos naujose 
vietose, sugebėjimo greitai prisi-
taikyti. asmeniškai man tai tikrai 
yra didelė pagalba.

- Prieš ketverius metus Van-
kuveryje tikriausiai jaudinotės 
mažiau nei savo pirmosiose žai-
dynėse Solt Leik Sityje?

- teoriškai visada galvoji, kad 
taip turėtų būti. tačiau prieš kiek-
vienas naujas varžybas jaučiamas 
nerimas. Be to, biatlonas yra ne-
nuspėjamas. Šaudymas gali pa-
teikti didelę staigmeną tiek su mi-
nuso ženklu, tiek su pliuso. Nėra 
taip, kad būtum 100 proc. ramus. 
Negali žinoti, kad užimsi nuo 
penktosios iki dešimtosios vietos, 
niekur nei kilsi, nei krisi. Kiekvie-
nos varžybos yra naujas iššūkis. 
adrenalinas pakyla ir niekada ne-
gali jaustis rami.

- Vankuveryje jūsų užimtos 
vietos trijose rungtyse skyrėsi 
nedaug. Kaip dabar prisimena-
te šią olimpiadą: kaip stabilumo 
ar kaip nepanaudotų galimy-
bių?

- aišku, tuo metu man atrodė, 
kad tai yra nepanaudotų galimybių 
olimpiada, nes kiekviename starte 
trūkdavo vieno taiklaus šūvio, kad 
užimčiau labai neblogas vietas. ta-

čiau dabar, kai praėjo kiek laiko ir 
ramiai viską apmąsčiau, supratau, 
kad pasirodymas buvo tikrai ne-
blogas.

- Ką patartumėte kitiems 
aštuoniems Lietuvos olimpie-
čiams, visų pirma kolegai biat-
lonininkui Tomui Kaukėnui? 
Kaip susitvarkyti su jaudu-
liu?

- Palinkėčiau visiems sportinin-
kams, taip pat ir pačiai sau, kad 
mes trasoje užmirštume, kad esa-
me olimpiadoje, išskirtinėse var-
žybose. Linkiu, kad darytume tą 
patį darbą, kokį darome visada, ir 
tada bus geriausias rezultatas.

- Pasaulio taurės varžybose 
konkurencija būna net didesnė 
negu olimpinėse žaidynėse...

- taip, bet kai esi olimpinėje 
atmosferoje, daug sunkiau išjungti 
mintis. olimpiada daro savo.

Proga pailsėti

- Šio sezono pradžia jums 
buvo nebloga, bet paskui rezul-
tatai suprastėjo. Kuo tai galima 
paaiškinti?

- Dabar nenoriu spręsti. Baigsis 
sezonas, mes viską išanalizuosime, 
suprasime, kur buvo padarytos 
klaidos. Gal kažkur neatlaikiau 
įtampos, gal iš didelio noro per 
daug dirbome.

- Rinktinėje šį sezoną yra 
šaudymo specialistas. Ar tai pa-
dėjo patobulėti šioje srityje?

- Iš pradžių atrodė, kad viskas 
vyksta neblogai. Bet paskui rezul-
tatai buvo ypač blogi, todėl tik se-
zono pabaigoje viską bus galima 
apibendrinti.

- Kadangi nedalyvavote pa-
saulio taurės šeštajame etape, 
nuo paskutinių varžybų praėjo 

jau kelios savaitės. Kaip pralei-
dote šį laiką? Ar pertrauka tu-
rėtų išeiti į naudą?

- tikimės, kad ji bus naudinga. 
tą savaitę, kai vyko šeštasis taurės 
etapas, aš ilsėjausi. treniravausi 
minimaliai. Iš karto po to stropiai 
kibome į darbą. Pradėjome viską 
nuo pamatų, tarsi statant namą. 
Greitai perbėgome per visas pasi-
rengimo dalis. Galima sakyti, kad 
sezonas prasideda iš naujo. Savi-
jauta prieš pertrauką buvo tikrai 
labai prasta ir reikėjo kažką daryti. 
Negalėjome tiesiog važiuoti į šeš-
tąjį taurės etapą ir dalyvauti.

Nežinomybė ir tikėjimas

- Jums jau yra tekę išbandy-
ti Sočio biatlono trasą?

- taip, pernai dalyvavome pa-
saulio taurės etape. Į Sočį tada at-
važiavome nelabai gerai pasiruošę. 
Prieš tai varžybos vyko ne kalnuo-
se, o tokiais atvejais pervažiuoti į 
kalnus būna sunku. Dabar sunku 
spręsti, ar man ta trasa palanki. vis-
kas priklausys nuo to, ar pavyko pa-
kankamai atgauti jėgas. Šiuo metu 
pati to nežinau. treniruotėse jau-
čiuosi lyg ir neblogai, bet bijau kaž-
ką žadėti, kažko tikėtis. važiuoju į 
Sočį su nežinomybe, bet kartu ir su 
tikėjimu, kad viskas bus gerai.

- Kol kas galima garantuoti, 
kad dalyvausite dviejose iš ke-
turių rungčių, o į kitas dar reikės 
patekti. Kurioje rungtyje - sprin-
te ar asmeninėse lenktynėse - 
tikitės geresnio rezultato?

- mano stipresnė rungtis visada 
buvo sprintas, bet šį sezoną geriau-
sias rezultatas buvo asmeninėse 
lenktynėse. taigi prognozuoti yra 
sunku. Daug kas priklausys ir nuo 
sėkmės.

- Geriausia jūsų vieta olim-
pinėse žaidynėse yra 18-oji. Ar 
Sočyje jus tenkintų 17-oji pozi-
cija? Juk tai būtų geriausias 
Lietuvos biatlonininkų pasieki-
mas.

- taip, tenkintų, nors ir ne vi-
siškai (juokiasi). tai būtų tikrai ne-
blogas pasirodymas.

- Labai daug kalbama apie 
terorizmo pavojų ir saugumą. 
Ar jūs jaučiate nerimą?

- Ne, dėl šio dalyko man ma-
žiausiai skauda galva. Dalyvavau 
2002 m. Solt Leik Sičio žaidynėse 
Jav. Po didžiojo teroro akto buvo 
praėję nedaug laiko. Buvo labai di-
delė apsauga, tuo užsiėmė profesio-
nalai. manau, kad Sočyje bus ly-
giai tas pats. Pasivaikščioti po ku-
rortą bet kuriuo atveju turbūt ne-
pavyktų, nes mes gyvensime ne 
jame. mūsų olimpinis kaimelis yra 
už keliasdešimties kilometrų nuo 
Sočio. tvarkaraštis tikrai nesu-
teiks galimybės pasivaikščioti. o 
į tą kaimelį, kuriame mes gyven-
sime, galima patekti tik su keltu-
vu. manau, kad bet kas negalės to 
padaryti.

Rekordas - realus

- Kai kurios praėjusio sezo-
no lyderės prastokai pradėjo šį 
sezoną. Kurios sportininkės So-
čyje bus pagrindinės favori-
tės?

- olimpiada yra neprognozuo-
jama, kiekvienose žaidynėse bū-
na staigmenų. Kartais viskas ap-
siverčia aukštyn kojomis, pripa-
žintos lyderės nepatenka į de-
šimtuką. Gali būti ir atvirkščiai. 
tos sportininkės, apie kurias 
niekas negalvoja, gali užsikabin-
ti medalį. Bent po vieną stai-
gmeną biatlone būna kiekvieno-
se olimpinėse žaidynėse. ma-
nau, kad Sočio žaidynės nebus 
išimtis. visgi tai yra biatlonas, 
o ne slidinėjimas. Susideda dau-
gybė faktorių ir sėkmė.

- Dailiojo čiuožimo pora 
Margarita Drobiazko ir Povilas 
Vanagas dalyvavo penkiose 
olimpiadose. Ar esate pasiry-
žusi pakartoti šį rekordą?

- tai yra labai realu, bet kaip 
viskas susidėlios iš tiesų, bus ga-
lima pasakyti tik po 2-3 metų. tu-
ri būti atitinkamas sveikatos lygis. 
Neturiu tikslo važiuoti į 2018 m. 
žaidynes vien tam, kad pakartočiau 
rekordą. Norėsis dalyvauti, jei vis-
kas gerai seksis.

- Manote, kad artimiau-
siais metais kažkuri kita Lie-
tuvos biatlonininkė gali jus 
aplenkti?

- Kalbu ne apie tai, nors ir tai 
yra įmanoma. Kalbu apie tai, kad 
nežinia, ar užteks noro viską da-
ryti kokybiškai. Nenoriu važiuoti 
tik dalyvauti. Noriu dalyvauti ko-
kybiškai.

viLtiS. Diana Rasimovičiūtė į Sočį išvyko jausdama nežinomybę, bet 
kartu ir tikėjimą, kad viskas bus gerai

�

D.Rasimovičiūtė: sezonas prasideda iš naujo
D.RaSimovičiūTėS PaSiRoDymai 
oLimPiNėSe žaiDyNėSe

2002 m., Solt Leik Sitis
sprintas - 66-oji vieta

2006 m., Turinas
sprintas - 18-oji vieta  
persekiojimo lenktynės - 27-oji vieta 
asmeninės lenktynės - 66-oji vieta

2010 m., vankuveris
sprintas - 25-oji vieta  
persekiojimo lenktynės - 34-oji vieta 
asmeninės lenktynės - 30-oji vieta

RezuLtatai

Ilmaras bricis 
Lietuvos rinktinės treneris

Jei sąžiningai, pasirengimo metu ne 
viskas buvo pagal planą, bet laukti liko 
nedaug ir per artimiausias dvi savaites 
pamatysime, kas pavyko, o kas ne. 
Prieš sezoną viską įsivaizdavau šiek tiek 
kitaip. Mažiausia ko tikiuosi, yra tai, kad 
mūsų sportininkai parodys savo geriau-
sius sezono rezultatus. Dianos patirtis 
yra pranašumas, nes olimpiadoje ažio-
tažas yra labai didelis. Kita vertus, jei 

žiūrėsime tik į sportą, varžovai Sočyje 
bus tie patys, kurie dalyvauja ir pasaulio 
čempionatuose, taurės etapuose. 
Tiesiog skiriasi varžybų pavadinimas ir 
joms skiriamas dėmesys. Ar tenkintų 
sportininkų patekimas į 20-uką? Ape-
titas ateina bevalgant. Kol kas sezonas 
yra toks, kad patekimas į 20-uką iš 
tiesų būtų neblogas rezultatas. Aišku, 
ruošėmės su kitokiomis mintimis.

KomentaRaS

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Rolandas Gimbutis 
(1981 m. vasario 11 d.)

Karjerą baigęs plaukikas. 2000, 
2004 ir 200� m. olimpinių žaidynių 
dalyvis. 1��� m. Europos jaunimo 
čempionas.

Vilija sErEiKaitė 
(1987 m. vasario 12 d.)

dviratininkė. 2012 m. Europos 
treko čempionė,  2010 m. vicečem
pionė. Pasaulio čempionatuose tris
kart iškovojo bronzos medalius.

Virgilijus aLEKna 
(1972 m. vasario 13 d.)

disko metikas. 2000 ir 2004 m. 
olimpinis čempionas, 200� m. bron
zos laimėtojas. 2003 ir 2005 m. pasau
lio, 2006 m. Europos čempionas.

Darius sOnGaiLa 
(1978 m. vasario 14 d.)

Krepšininkas, buvęs Lietuvos rink
tinės narys. 2003 m. Europos čempio
nas. 2000 m. olimpiadoje ir 2007 m. 
Europos čempionate pelnė bronzą.

Andrius GudŽius 
(1991 m. vasario 14 d.)

Lengvaatletis, disko metikas. 
2010 m. pasaulio jaunimo čempio
nas. 2013 m. Europos jaunimo čem
pionate iškovojo sidabro medalį.

                           �

Sočyje netrūks sportininkų, 
kurie olimpinėse žaidynėse 
yra dalyvavę jau penkis ar 
daugiau kartų. Dienraštis „Sport 
express“ prisiminė olimpinių 
ilgaamžių laimėjimus. vieni 
sportininkai iškovojo daug 
titulų, kiti niekada neužėmė 
aukštų vietų, bet tai neatšaldė 
jų noro vėl važiuoti į žaidynes.

Olė Einaras BjOrnda-
lEnas (Ole Einar Bjoerndalen)
Šalis - norvegija
sporto šaka - biatlonas

Neseniai 40-metį atšventęs nor-
vegas yra tituluočiausias visų laikų 
biatlonininkas. olimpinėse žaidynė-
se jis debiutavo 1994 m. Lilehame-
ryje, bet tada gimtojoje šalyje liko 
be medalių. tačiau nuo 1998 m. Na-
gano žaidynių o.E.Bjorndalenas nie-
kada negrįždavo namo be apdovano-
jimų. tikru olimpiados didvyriu jis 
tapo 2002 m. Solt Leik Sityje, kur 
iškovojo keturis aukso medalius. Iš 
viso norvego sąskaitoje yra šeši 
aukso, keturi sidabro ir vienas bron-
zos apdovanojimas.

HEili VikEnHaizEr  
(Hayley Wickenheiser)
Šalis - kanada
sporto šaka - ledo ritulys

Kanados komandos vėliavą ne-
šianti ledo ritulininkė yra unikali 
sportininkė. H.vikenhaizer yra 
35-eri, o ji jau dalyvavo keturiose 
žiemos ir vienoje vasaros olimpia-
doje. 1998 m. Nagane puolėja pa-
dėjo Kanados rinktinei iškovoti 
sidabrą. Po dvejų metų Sidnėjaus 
vasaros žaidynėse ji jau atstovavo 
savo šaliai softbolo varžybose, bet 
jose sekėsi daug prasčiau. Nuo 
2002 m. H.vikenhaizer iš visų žie-
mos žaidynių sugrįždavo su aukso 
medaliu.

janė aHOnEnas  
(janne ahonen)
Šalis - suomija
sporto šaka - šuoliai nuo tramplino

Garsusis šuolininkas šį sezoną 
vėl atnaujino karjerą, kurią jau bu-
vo dukart nutraukęs. Pasak 36 me-

tų sportininko, jis tai padarė dėl 
olimpiados, kuri jam bus jau šeš-
toji. J.ahonenas iškovojo daug ti-
tulų kitose varžybose, tačiau olim-
pinių žaidynių asmeninėse rung-
tyse jam nė karto nepavyko pelny-
ti medalio. Geriau sekėsi komandų 
varžybose, kuriose suomis su savo 
tėvynainiais 2002 ir 2006 m. gavo 
sidabrą.

TEmu sElianė  
(Temmu selanne)
Šalis - suomija
sporto šaka - ledo ritulys

43 metų suomis yra tikra ledo 
ritulio legenda. NHL klubo „ana-
heim Ducks“ puolėjas su nacio-
naline komanda dalyvavo penkio-
se olimpiadose ir trijose iš jų pel-
nė medalius. 1998 ir 2010 m. suo-
miai iškovojo bronzą, o 2006 m. 
- sidabrą.

arminas COgElEris  
(armin zoggeler)
Šalis - italija
sporto šaka - rogutės

40-metis iš vokiško Italijos re-
giono kilęs veteranas yra vienas 
garsiausių rogučių sporto atstovų. 
Nuo 1994 m. jis penkis kartus da-
lyvavo olimpinėse žaidynėse ir iš-
kovojo penkis medalius. 2002 ir 
2006 m. a.Cogeleris pelnė auksą, 
1998 m. - sidabrą, o 1994 ir 2010 m. 
- bronzą.

TOdas lOdVikas  
(Todd lodwick)
Šalis - jaV
sporto šaka - šiaurės dvikovė

t.Lodvikas tapo pirmuoju Jav 
sportininku, patekusiu į šešias olim-
piadas. Kaip ir kolega m.Štecheris, 
jis debiutavo Lilehameryje. Didžiau-
sias t.Lodviko laimėjimas yra sidabro 
medalis 2010 m. komandų varžybo-
se. Likus trims savaitėms iki Sočio 
žaidynių 37 metų amerikietis patyrė 
peties traumą, bet spėjo išsigydyti.

alBErTas dEmčEnka
Šalis - rusija
sporto šaka - rogutės

Rusijos sportininkas debiutavo 
1992 m. albervilyje ir dalyvavo še-
šeriose olimpinėse žaidynėse. Ge-
riausiu rezultatu tapo 2006 m. iš-
kovotas sidabro medalis. Praėjusio 
amžiaus paskutinio dešimtmečio 
viduryje a.Demčenkos karjera vos 
nesibaigė. Kadangi šeimai trūko 
pinigų, sportininkas prekiavo tur-
guje, dirbo kroviku ir apdailos 
meistru.

sErgEjus dOlidOVičius
Šalis - Baltarusija
sporto šaka - slidinėjimas

40-metis baltarusis į olimpinės 
komandos sudėtį pateko jau šeštą 
kartą, bet žaidynėse jam sekdavosi 
prastai. Geriausias rezultatas yra 
12-oji vieta 2006 m. olimpiados 50 
km lenktynėse. Beveik pusė S.Do-
lidovičiaus olimpinių startų baigėsi 
tuo, kad jis nepasiekė finišo.

marijus ŠTECHEris  
(mario stecher)
Šalis - austrija
sporto šaka - šiaurės dvikovė

36 metų austrijos sportinin-
kui Sočio olimpiada bus jau šeš-
toji. Debiutas įvyko Lilehameryje, 
kai m.Štecheriui buvo 16 metų. 
medalius austras iškovojo tik ko-
mandų varžybose. 2006 ir 2010 
m. jis pelnė auksą, o 2002 m. - 
bronzą. m.Štecheris jau paskelbė, 
kad po Sočio žaidynių baigs kar-
jerą.

nOrijakis kasajis
Šalis - japonija
sporto šaka - šuoliai nuo tramplino

Praėjusių metų birželį japonui 
suėjo 41-eri. Gruodį paaiškėjo, 
kad veteranas yra įtrauktas į olim-
pinės komandos sudėtį. Per šešias 
olimpiadas geriausiu N.Kasajo lai-
mėjimu tapo komandų varžybų 
sidabras, pelnytas 1994 m. Lile-
hameryje.

klaudija PECHŠTain 
(Claudia Pechstein)
Šalis - Vokietija
sporto šaka - greitasis čiuožimas

vykstant Sočio žaidynėms vo-
kietei sukaks 42-eji. Dar prieš aš-
tuonerius metus turine ji tapo 
pačia tituluočiausia sportininke 
greitojo čiuožimo istorijoje ir ti-
tuluočiausia vokietijos žiemos 
olimpiete. Penkiose olimpiadose 
K.Pechštain iškovojo penkis auk-
so, du sidabro ir du bronzos me-
dalius. Jos kelias prasidėjo dar 
1992 m. albervilyje. 2010 m. žai-
dynes vankuveryje teko praleisti, 
nes K.Pechštain buvo dvejiems 
metams diskvalifikuota už kraujo 
dopingo vartojimą.

liu giu HEkas
Šalis - Pietų korėja
sporto šaka - greitasis čiuožimas

35 metų korėjietis yra tituluo-
tas čiuožėjas. Jis keturis kartus ta-
po pasaulio čempionu, laimėjo stu-
dentų universiadą, azijos žaidynes. 
visgi penkiose olimpiadose iško-
voti medalių taip ir nepavyko. So-
čyje korėjietis turės turbūt pasku-
tinę galimybę užpildyti šią biogra-
fijos spragą.

HuBErTas fOn HOHEn-
lOjė (Hubertus von Hohenlohe)
Šalis - meksika
sporto šaka - kalnų slidinėjimas

vokiečių kilmės aristokratui 
jau 55-eri, o jo debiutas olimpinė-
se žaidynėse įvyko dar 1984 m. 
Sarajeve. Rezultatai buvo kuklūs. 
Geriausiu laimėjimu tapo 46-oji 
vieta slalome 2010 m. H.fon Ho-
henlojė stengiasi pasižymėti įvai-
riose srityse. Jis yra verslininkas, 
fotografas ir popdainininkas. Sočio 
olimpinėse žaidynėse H.fon Ho-
henlojė bus pats vyriausias spor-
tininkas.

Parengė arūnas aBrOmaiTis

Tituluoti ir egzotiški veteranai

EPA-Eltos nuotr.

Legenda. Hubertas fon Hohenlojė nepasižymi gerais rezultatais, 
bet sugeba nustebinti. Sočyje jis nustebins tradiciniu meksikos 
muzikanto kostiumu
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SavaitėS gimtadieniai  �

Vladas Garastas 
(1932 m. vasario 8 d.)

Krepšinio treneris. treniravo Lie
tuvos vyrų rinktinę, su ja laimėjo 1��2 
ir 1��6 m. olimpinę bronzą, 1��5 m. 
Europos čempionato sidabrą.

Darius LuKminas 
(1968 m. vasario 9 d.)

Krepšininkas, buvęs Lietuvos 
rinktinės narys. 1��5 m. Europos vi
cečempionas, 1��6 m. olimpinių žai
dynių bronzos medalio leimėtojas.

Raimundas LabucKas 
(1984 m. vasario 9 d.)

Kanojos irkluotojas. su tomu Ga
deikiu tapo 200�, 2010 ir 2011 m. pa
saulio čempionu. Šis duetas šešis kar
tus laimėjo Europos čempionatą.

Jonas mačiuLis 
(1985 m. vasario 10 d.)

Krepšininkas, Lietuvos rinktinės 
narys. 2013 m. Europos vicečempio
nas. 2010 m. pasaulio ir 2007 m. Euro
pos čempionatuose pelnė bronzą.

Gediminas budniKas 
(1944 m. vasario 11 d.)

Krepšininkas, buvęs Kauno „Žal
girio“ žaidėjas. 1�71 ir 1�73 m. tsrs 
čempionato bronzos laimėtojas. Pa
saulio veteranų čempionas.

                           �

Lietuvos olimpinėje rinktinėje 
yra aštuoni debiutantai ir viena 
labai patyrusi sportininkė. 
Biatlonininkei Dianai 
Rasimovičiūtei šios olimpinės 
žaidynės bus jau ketvirtos. Jai 
priklauso ir geriausias pasiekimas 
per nepriklausomos Lietuvos 
biatlono istoriją - 18-oji vieta, 
kurią pavyko užimti 2006 m. 
Turine. Šis sezonas Dianai 
kol kas nesėkmingas, tačiau 
sportininkė tikisi, kad kelių 
savaičių pertrauka varžybų 
grafike padėjo atgauti jėgas.

Arūnas abrOmaitis
„Respublikos“ žurnalistas

Netrukus po Sočio žaidynių 
D.Rasimovičiūtė atšvęs 30-ąjį gim-
tadienį. Biatlone toks amžius yra 
pats jėgų žydėjimas, tačiau šios 
žiemos rezultatai nedžiugino igna-
linietės ir jos širdies draugo Ilmaro 
Bricio. Garsus praeityje Latvijos 
biatlonininkas yra Lietuvos rinkti-
nės treneris.

Sezono pradžia suteikė vilčių, 
nes pirmajame pasaulio taurės var-
žybų etape Diana užėmė 19-ąją ir 
29-ąją vietas. Paskui reikalai vis 
prastėjo. D.Rasimovičiūtė atsidūrė 
jai neįprastose 90-oje bei 92-oje 
pozicijose. Bendroje pasaulio tau-
rės įskaitoje ji su 34 tšk. yra tik 
57-a. Šeštąjį etapą, paskutinį prieš 
olimpines žaidynes, Diana apskri-
tai praleido. „Savijauta buvo tikrai 
labai prasta ir reikėjo ką nors da-
ryti“, - sakė Diana RaSImovI-
čIūtė „Sporto gyvenimui“.

Jaudulys nedingo

- Olimpinėje Lietuvos ko-
mandoje esate kartu su aštuo-
niais debiutantais. Patirties 
bagažas bus didelis privalu-
mas?

- tai priklauso nuo paties spor-
tininko, nuo jo savijautos naujose 
vietose, sugebėjimo greitai prisi-
taikyti. asmeniškai man tai tikrai 
yra didelė pagalba.

- Prieš ketverius metus Van-
kuveryje tikriausiai jaudinotės 
mažiau nei savo pirmosiose žai-
dynėse Solt Leik Sityje?

- teoriškai visada galvoji, kad 
taip turėtų būti. tačiau prieš kiek-
vienas naujas varžybas jaučiamas 
nerimas. Be to, biatlonas yra ne-
nuspėjamas. Šaudymas gali pa-
teikti didelę staigmeną tiek su mi-
nuso ženklu, tiek su pliuso. Nėra 
taip, kad būtum 100 proc. ramus. 
Negali žinoti, kad užimsi nuo 
penktosios iki dešimtosios vietos, 
niekur nei kilsi, nei krisi. Kiekvie-
nos varžybos yra naujas iššūkis. 
adrenalinas pakyla ir niekada ne-
gali jaustis rami.

- Vankuveryje jūsų užimtos 
vietos trijose rungtyse skyrėsi 
nedaug. Kaip dabar prisimena-
te šią olimpiadą: kaip stabilumo 
ar kaip nepanaudotų galimy-
bių?

- aišku, tuo metu man atrodė, 
kad tai yra nepanaudotų galimybių 
olimpiada, nes kiekviename starte 
trūkdavo vieno taiklaus šūvio, kad 
užimčiau labai neblogas vietas. ta-

čiau dabar, kai praėjo kiek laiko ir 
ramiai viską apmąsčiau, supratau, 
kad pasirodymas buvo tikrai ne-
blogas.

- Ką patartumėte kitiems 
aštuoniems Lietuvos olimpie-
čiams, visų pirma kolegai biat-
lonininkui Tomui Kaukėnui? 
Kaip susitvarkyti su jaudu-
liu?

- Palinkėčiau visiems sportinin-
kams, taip pat ir pačiai sau, kad 
mes trasoje užmirštume, kad esa-
me olimpiadoje, išskirtinėse var-
žybose. Linkiu, kad darytume tą 
patį darbą, kokį darome visada, ir 
tada bus geriausias rezultatas.

- Pasaulio taurės varžybose 
konkurencija būna net didesnė 
negu olimpinėse žaidynėse...

- taip, bet kai esi olimpinėje 
atmosferoje, daug sunkiau išjungti 
mintis. olimpiada daro savo.

Proga pailsėti

- Šio sezono pradžia jums 
buvo nebloga, bet paskui rezul-
tatai suprastėjo. Kuo tai galima 
paaiškinti?

- Dabar nenoriu spręsti. Baigsis 
sezonas, mes viską išanalizuosime, 
suprasime, kur buvo padarytos 
klaidos. Gal kažkur neatlaikiau 
įtampos, gal iš didelio noro per 
daug dirbome.

- Rinktinėje šį sezoną yra 
šaudymo specialistas. Ar tai pa-
dėjo patobulėti šioje srityje?

- Iš pradžių atrodė, kad viskas 
vyksta neblogai. Bet paskui rezul-
tatai buvo ypač blogi, todėl tik se-
zono pabaigoje viską bus galima 
apibendrinti.

- Kadangi nedalyvavote pa-
saulio taurės šeštajame etape, 
nuo paskutinių varžybų praėjo 

jau kelios savaitės. Kaip pralei-
dote šį laiką? Ar pertrauka tu-
rėtų išeiti į naudą?

- tikimės, kad ji bus naudinga. 
tą savaitę, kai vyko šeštasis taurės 
etapas, aš ilsėjausi. treniravausi 
minimaliai. Iš karto po to stropiai 
kibome į darbą. Pradėjome viską 
nuo pamatų, tarsi statant namą. 
Greitai perbėgome per visas pasi-
rengimo dalis. Galima sakyti, kad 
sezonas prasideda iš naujo. Savi-
jauta prieš pertrauką buvo tikrai 
labai prasta ir reikėjo kažką daryti. 
Negalėjome tiesiog važiuoti į šeš-
tąjį taurės etapą ir dalyvauti.

Nežinomybė ir tikėjimas

- Jums jau yra tekę išbandy-
ti Sočio biatlono trasą?

- taip, pernai dalyvavome pa-
saulio taurės etape. Į Sočį tada at-
važiavome nelabai gerai pasiruošę. 
Prieš tai varžybos vyko ne kalnuo-
se, o tokiais atvejais pervažiuoti į 
kalnus būna sunku. Dabar sunku 
spręsti, ar man ta trasa palanki. vis-
kas priklausys nuo to, ar pavyko pa-
kankamai atgauti jėgas. Šiuo metu 
pati to nežinau. treniruotėse jau-
čiuosi lyg ir neblogai, bet bijau kaž-
ką žadėti, kažko tikėtis. važiuoju į 
Sočį su nežinomybe, bet kartu ir su 
tikėjimu, kad viskas bus gerai.

- Kol kas galima garantuoti, 
kad dalyvausite dviejose iš ke-
turių rungčių, o į kitas dar reikės 
patekti. Kurioje rungtyje - sprin-
te ar asmeninėse lenktynėse - 
tikitės geresnio rezultato?

- mano stipresnė rungtis visada 
buvo sprintas, bet šį sezoną geriau-
sias rezultatas buvo asmeninėse 
lenktynėse. taigi prognozuoti yra 
sunku. Daug kas priklausys ir nuo 
sėkmės.

- Geriausia jūsų vieta olim-
pinėse žaidynėse yra 18-oji. Ar 
Sočyje jus tenkintų 17-oji pozi-
cija? Juk tai būtų geriausias 
Lietuvos biatlonininkų pasieki-
mas.

- taip, tenkintų, nors ir ne vi-
siškai (juokiasi). tai būtų tikrai ne-
blogas pasirodymas.

- Labai daug kalbama apie 
terorizmo pavojų ir saugumą. 
Ar jūs jaučiate nerimą?

- Ne, dėl šio dalyko man ma-
žiausiai skauda galva. Dalyvavau 
2002 m. Solt Leik Sičio žaidynėse 
Jav. Po didžiojo teroro akto buvo 
praėję nedaug laiko. Buvo labai di-
delė apsauga, tuo užsiėmė profesio-
nalai. manau, kad Sočyje bus ly-
giai tas pats. Pasivaikščioti po ku-
rortą bet kuriuo atveju turbūt ne-
pavyktų, nes mes gyvensime ne 
jame. mūsų olimpinis kaimelis yra 
už keliasdešimties kilometrų nuo 
Sočio. tvarkaraštis tikrai nesu-
teiks galimybės pasivaikščioti. o 
į tą kaimelį, kuriame mes gyven-
sime, galima patekti tik su keltu-
vu. manau, kad bet kas negalės to 
padaryti.

Rekordas - realus

- Kai kurios praėjusio sezo-
no lyderės prastokai pradėjo šį 
sezoną. Kurios sportininkės So-
čyje bus pagrindinės favori-
tės?

- olimpiada yra neprognozuo-
jama, kiekvienose žaidynėse bū-
na staigmenų. Kartais viskas ap-
siverčia aukštyn kojomis, pripa-
žintos lyderės nepatenka į de-
šimtuką. Gali būti ir atvirkščiai. 
tos sportininkės, apie kurias 
niekas negalvoja, gali užsikabin-
ti medalį. Bent po vieną stai-
gmeną biatlone būna kiekvieno-
se olimpinėse žaidynėse. ma-
nau, kad Sočio žaidynės nebus 
išimtis. visgi tai yra biatlonas, 
o ne slidinėjimas. Susideda dau-
gybė faktorių ir sėkmė.

- Dailiojo čiuožimo pora 
Margarita Drobiazko ir Povilas 
Vanagas dalyvavo penkiose 
olimpiadose. Ar esate pasiry-
žusi pakartoti šį rekordą?

- tai yra labai realu, bet kaip 
viskas susidėlios iš tiesų, bus ga-
lima pasakyti tik po 2-3 metų. tu-
ri būti atitinkamas sveikatos lygis. 
Neturiu tikslo važiuoti į 2018 m. 
žaidynes vien tam, kad pakartočiau 
rekordą. Norėsis dalyvauti, jei vis-
kas gerai seksis.

- Manote, kad artimiau-
siais metais kažkuri kita Lie-
tuvos biatlonininkė gali jus 
aplenkti?

- Kalbu ne apie tai, nors ir tai 
yra įmanoma. Kalbu apie tai, kad 
nežinia, ar užteks noro viską da-
ryti kokybiškai. Nenoriu važiuoti 
tik dalyvauti. Noriu dalyvauti ko-
kybiškai.

viLtiS. Diana Rasimovičiūtė į Sočį išvyko jausdama nežinomybę, bet 
kartu ir tikėjimą, kad viskas bus gerai
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D.Rasimovičiūtė: sezonas prasideda iš naujo
D.RaSimovičiūTėS PaSiRoDymai 
oLimPiNėSe žaiDyNėSe

2002 m., Solt Leik Sitis
sprintas - 66-oji vieta

2006 m., Turinas
sprintas - 18-oji vieta  
persekiojimo lenktynės - 27-oji vieta 
asmeninės lenktynės - 66-oji vieta

2010 m., vankuveris
sprintas - 25-oji vieta  
persekiojimo lenktynės - 34-oji vieta 
asmeninės lenktynės - 30-oji vieta

RezuLtatai

Ilmaras bricis 
Lietuvos rinktinės treneris

Jei sąžiningai, pasirengimo metu ne 
viskas buvo pagal planą, bet laukti liko 
nedaug ir per artimiausias dvi savaites 
pamatysime, kas pavyko, o kas ne. 
Prieš sezoną viską įsivaizdavau šiek tiek 
kitaip. Mažiausia ko tikiuosi, yra tai, kad 
mūsų sportininkai parodys savo geriau-
sius sezono rezultatus. Dianos patirtis 
yra pranašumas, nes olimpiadoje ažio-
tažas yra labai didelis. Kita vertus, jei 

žiūrėsime tik į sportą, varžovai Sočyje 
bus tie patys, kurie dalyvauja ir pasaulio 
čempionatuose, taurės etapuose. 
Tiesiog skiriasi varžybų pavadinimas ir 
joms skiriamas dėmesys. Ar tenkintų 
sportininkų patekimas į 20-uką? Ape-
titas ateina bevalgant. Kol kas sezonas 
yra toks, kad patekimas į 20-uką iš 
tiesų būtų neblogas rezultatas. Aišku, 
ruošėmės su kitokiomis mintimis.

KomentaRaS

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Rolandas Gimbutis 
(1981 m. vasario 11 d.)

Karjerą baigęs plaukikas. 2000, 
2004 ir 200� m. olimpinių žaidynių 
dalyvis. 1��� m. Europos jaunimo 
čempionas.

Vilija sErEiKaitė 
(1987 m. vasario 12 d.)

dviratininkė. 2012 m. Europos 
treko čempionė,  2010 m. vicečem
pionė. Pasaulio čempionatuose tris
kart iškovojo bronzos medalius.

Virgilijus aLEKna 
(1972 m. vasario 13 d.)

disko metikas. 2000 ir 2004 m. 
olimpinis čempionas, 200� m. bron
zos laimėtojas. 2003 ir 2005 m. pasau
lio, 2006 m. Europos čempionas.

Darius sOnGaiLa 
(1978 m. vasario 14 d.)

Krepšininkas, buvęs Lietuvos rink
tinės narys. 2003 m. Europos čempio
nas. 2000 m. olimpiadoje ir 2007 m. 
Europos čempionate pelnė bronzą.

Andrius GudŽius 
(1991 m. vasario 14 d.)

Lengvaatletis, disko metikas. 
2010 m. pasaulio jaunimo čempio
nas. 2013 m. Europos jaunimo čem
pionate iškovojo sidabro medalį.

                           �

Sočyje netrūks sportininkų, 
kurie olimpinėse žaidynėse 
yra dalyvavę jau penkis ar 
daugiau kartų. Dienraštis „Sport 
express“ prisiminė olimpinių 
ilgaamžių laimėjimus. vieni 
sportininkai iškovojo daug 
titulų, kiti niekada neužėmė 
aukštų vietų, bet tai neatšaldė 
jų noro vėl važiuoti į žaidynes.

Olė Einaras BjOrnda-
lEnas (Ole Einar Bjoerndalen)
Šalis - norvegija
sporto šaka - biatlonas

Neseniai 40-metį atšventęs nor-
vegas yra tituluočiausias visų laikų 
biatlonininkas. olimpinėse žaidynė-
se jis debiutavo 1994 m. Lilehame-
ryje, bet tada gimtojoje šalyje liko 
be medalių. tačiau nuo 1998 m. Na-
gano žaidynių o.E.Bjorndalenas nie-
kada negrįždavo namo be apdovano-
jimų. tikru olimpiados didvyriu jis 
tapo 2002 m. Solt Leik Sityje, kur 
iškovojo keturis aukso medalius. Iš 
viso norvego sąskaitoje yra šeši 
aukso, keturi sidabro ir vienas bron-
zos apdovanojimas.

HEili VikEnHaizEr  
(Hayley Wickenheiser)
Šalis - kanada
sporto šaka - ledo ritulys

Kanados komandos vėliavą ne-
šianti ledo ritulininkė yra unikali 
sportininkė. H.vikenhaizer yra 
35-eri, o ji jau dalyvavo keturiose 
žiemos ir vienoje vasaros olimpia-
doje. 1998 m. Nagane puolėja pa-
dėjo Kanados rinktinei iškovoti 
sidabrą. Po dvejų metų Sidnėjaus 
vasaros žaidynėse ji jau atstovavo 
savo šaliai softbolo varžybose, bet 
jose sekėsi daug prasčiau. Nuo 
2002 m. H.vikenhaizer iš visų žie-
mos žaidynių sugrįždavo su aukso 
medaliu.

janė aHOnEnas  
(janne ahonen)
Šalis - suomija
sporto šaka - šuoliai nuo tramplino

Garsusis šuolininkas šį sezoną 
vėl atnaujino karjerą, kurią jau bu-
vo dukart nutraukęs. Pasak 36 me-

tų sportininko, jis tai padarė dėl 
olimpiados, kuri jam bus jau šeš-
toji. J.ahonenas iškovojo daug ti-
tulų kitose varžybose, tačiau olim-
pinių žaidynių asmeninėse rung-
tyse jam nė karto nepavyko pelny-
ti medalio. Geriau sekėsi komandų 
varžybose, kuriose suomis su savo 
tėvynainiais 2002 ir 2006 m. gavo 
sidabrą.

TEmu sElianė  
(Temmu selanne)
Šalis - suomija
sporto šaka - ledo ritulys

43 metų suomis yra tikra ledo 
ritulio legenda. NHL klubo „ana-
heim Ducks“ puolėjas su nacio-
naline komanda dalyvavo penkio-
se olimpiadose ir trijose iš jų pel-
nė medalius. 1998 ir 2010 m. suo-
miai iškovojo bronzą, o 2006 m. 
- sidabrą.

arminas COgElEris  
(armin zoggeler)
Šalis - italija
sporto šaka - rogutės

40-metis iš vokiško Italijos re-
giono kilęs veteranas yra vienas 
garsiausių rogučių sporto atstovų. 
Nuo 1994 m. jis penkis kartus da-
lyvavo olimpinėse žaidynėse ir iš-
kovojo penkis medalius. 2002 ir 
2006 m. a.Cogeleris pelnė auksą, 
1998 m. - sidabrą, o 1994 ir 2010 m. 
- bronzą.

TOdas lOdVikas  
(Todd lodwick)
Šalis - jaV
sporto šaka - šiaurės dvikovė

t.Lodvikas tapo pirmuoju Jav 
sportininku, patekusiu į šešias olim-
piadas. Kaip ir kolega m.Štecheris, 
jis debiutavo Lilehameryje. Didžiau-
sias t.Lodviko laimėjimas yra sidabro 
medalis 2010 m. komandų varžybo-
se. Likus trims savaitėms iki Sočio 
žaidynių 37 metų amerikietis patyrė 
peties traumą, bet spėjo išsigydyti.

alBErTas dEmčEnka
Šalis - rusija
sporto šaka - rogutės

Rusijos sportininkas debiutavo 
1992 m. albervilyje ir dalyvavo še-
šeriose olimpinėse žaidynėse. Ge-
riausiu rezultatu tapo 2006 m. iš-
kovotas sidabro medalis. Praėjusio 
amžiaus paskutinio dešimtmečio 
viduryje a.Demčenkos karjera vos 
nesibaigė. Kadangi šeimai trūko 
pinigų, sportininkas prekiavo tur-
guje, dirbo kroviku ir apdailos 
meistru.

sErgEjus dOlidOVičius
Šalis - Baltarusija
sporto šaka - slidinėjimas

40-metis baltarusis į olimpinės 
komandos sudėtį pateko jau šeštą 
kartą, bet žaidynėse jam sekdavosi 
prastai. Geriausias rezultatas yra 
12-oji vieta 2006 m. olimpiados 50 
km lenktynėse. Beveik pusė S.Do-
lidovičiaus olimpinių startų baigėsi 
tuo, kad jis nepasiekė finišo.

marijus ŠTECHEris  
(mario stecher)
Šalis - austrija
sporto šaka - šiaurės dvikovė

36 metų austrijos sportinin-
kui Sočio olimpiada bus jau šeš-
toji. Debiutas įvyko Lilehameryje, 
kai m.Štecheriui buvo 16 metų. 
medalius austras iškovojo tik ko-
mandų varžybose. 2006 ir 2010 
m. jis pelnė auksą, o 2002 m. - 
bronzą. m.Štecheris jau paskelbė, 
kad po Sočio žaidynių baigs kar-
jerą.

nOrijakis kasajis
Šalis - japonija
sporto šaka - šuoliai nuo tramplino

Praėjusių metų birželį japonui 
suėjo 41-eri. Gruodį paaiškėjo, 
kad veteranas yra įtrauktas į olim-
pinės komandos sudėtį. Per šešias 
olimpiadas geriausiu N.Kasajo lai-
mėjimu tapo komandų varžybų 
sidabras, pelnytas 1994 m. Lile-
hameryje.

klaudija PECHŠTain 
(Claudia Pechstein)
Šalis - Vokietija
sporto šaka - greitasis čiuožimas

vykstant Sočio žaidynėms vo-
kietei sukaks 42-eji. Dar prieš aš-
tuonerius metus turine ji tapo 
pačia tituluočiausia sportininke 
greitojo čiuožimo istorijoje ir ti-
tuluočiausia vokietijos žiemos 
olimpiete. Penkiose olimpiadose 
K.Pechštain iškovojo penkis auk-
so, du sidabro ir du bronzos me-
dalius. Jos kelias prasidėjo dar 
1992 m. albervilyje. 2010 m. žai-
dynes vankuveryje teko praleisti, 
nes K.Pechštain buvo dvejiems 
metams diskvalifikuota už kraujo 
dopingo vartojimą.

liu giu HEkas
Šalis - Pietų korėja
sporto šaka - greitasis čiuožimas

35 metų korėjietis yra tituluo-
tas čiuožėjas. Jis keturis kartus ta-
po pasaulio čempionu, laimėjo stu-
dentų universiadą, azijos žaidynes. 
visgi penkiose olimpiadose iško-
voti medalių taip ir nepavyko. So-
čyje korėjietis turės turbūt pasku-
tinę galimybę užpildyti šią biogra-
fijos spragą.

HuBErTas fOn HOHEn-
lOjė (Hubertus von Hohenlohe)
Šalis - meksika
sporto šaka - kalnų slidinėjimas

vokiečių kilmės aristokratui 
jau 55-eri, o jo debiutas olimpinė-
se žaidynėse įvyko dar 1984 m. 
Sarajeve. Rezultatai buvo kuklūs. 
Geriausiu laimėjimu tapo 46-oji 
vieta slalome 2010 m. H.fon Ho-
henlojė stengiasi pasižymėti įvai-
riose srityse. Jis yra verslininkas, 
fotografas ir popdainininkas. Sočio 
olimpinėse žaidynėse H.fon Ho-
henlojė bus pats vyriausias spor-
tininkas.

Parengė arūnas aBrOmaiTis

Tituluoti ir egzotiški veteranai

EPA-Eltos nuotr.

Legenda. Hubertas fon Hohenlojė nepasižymi gerais rezultatais, 
bet sugeba nustebinti. Sočyje jis nustebins tradiciniu meksikos 
muzikanto kostiumu

�
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pinigaij/b Įdomybės

Tarp turtingiausių ir 
įtakingiausių pasaulio 
žmonių pasitaiko tokių, 
kurie ne itin brangina 
savo didžiulius turtus. Yra 
nemažai pavyzdžių, kai 
turtingi žmonės gyvena 
labai kukliai ir mano, kad 
pinigai ir padėtis - ne 
svarbiausia gyvenime.

■ LaimingaS 
miLijonieriuS

Milijonierius iš Austrijos Kar-
las Rabederis (Karl Rabeder) gimė 
neturtingoje šeimoje, todėl visą gy-
venimą dirbo, kad sukauptų 3 mln. 
eurų turtą (maždaug 10 mln. litų), 
įsigytų namą ir prašmatnią vilą. Bū-
damas 47-erių suprato, kad būtent 
turtas neleidžia jam jaustis laimin-
gam, ir pradėjo viską išpardavinėti -  
atsikratydamas vis daugiau daiktų, 
jautėsi vis laimingesnis. Už gautuo-
sius pinigus Karlas įsteigė labdaros 
organizaciją „MyMicroCredit“, kuri 
padeda vargingiems Centrinės ir Pi-
etų Amerikos rajonų gyventojams. 
Dabar 50-metis Karlas gyvena se-
name suremontuotame name, per 
mėnesį išleidžia 1000 eurų (3450 
litų) ir dar aktyviai keliauja po pa-
saulį skaitydamas paskaitas.

■ miLijardieriuS hiPiS
Seras Ričardas Brensonas (Ri-

chard Branson) - žinomas verslinin-
kas ir vienas iš turtingiausių plane-
tos žmonių. Maždaug per 10 metų 
bendrovės „Virgin“ steigėjui pavyko 
nedidelę muzikos prekių parduotuvę 
išplėtoti iki milžiniško įvairiapusiško 
verslo, išmėtyto po visus planetos 
žemynus. Bet R.Brensonas yra ir 
ryški, nestandartinė asmenybė, ir 
už tai gavo pravardę „milijardie-
rius hipis“. Naujausias verslininko 
pokštas - pasirodymas oro uoste 
„AirAsia“ kompanijos stiuardesės 
kostiumu. Maža to, R.Brensonas ne 
šiaip pasipuikavo prieš kameras - jis 
sąžiningai aptarnavo reiso Pertas-
Kvala Lumpūras keleivius.

■ Londono meraS
Misteris Borisas Džonsonas 

(Boris Johnson), Londono meras, 
daro įspūdį vien savo išvaizda. Tai 
neįprastai atrodantis solidus po-

litikas su kostiumu, kaklaraiščiu, 
rimta veido išraiška. Jis - nerangus, 
dramblotas, susitaršiusiais keistai 
šviesiais plaukais, kalba bosu ir 
labai provokuojamai. Jis nesivar-
žo pasirodyti be kaklaraiščio, vilki 
sportinę striukę, vaikšto su kupri-
ne ir dviratininko šalmu. Būtent 
Borisas Džonsonas yra vienas iš 
pagrindinių susisiekimo dviračiais 
Didžiojoje Britanijoje šalininkų.

■ reikjaViko meraS
Jonas Gnaras (Jon Gnarr) - di-

džiausio Islandijos miesto galva. Šis 
žmogus nesimokė aukštojoje mo-
kykloje, dirbo aktoriumi ir taksis-
tu, bet įsigudrino 2010 m. suburti 

savo politinę partiją ir dar pavadino 
ją skambiu vardu „Geriausia par-
tija“. Jos nariais tapo daugiausia 
kūrybinės asmenybės - dailininkai, 
muzikantai, aktoriai, anksčiau nesi-
domėję politika. Keista, bet miesto 
gyventojai meru 34,7 proc. balsų 
išrinko būtent šios partijos lyderį.

■  „googLe“ Legenda
Sergejus Grinas (Sergej Grin) -  

kompiuterių verslo legenda, vienas 
iš kompanijos „Google Inc.“ steigė-
jų ir jos technologijų vadovas, mi-
lijardierius ir vienas turtingiausių 
Amerikos žmonių. Nepaisant to, 
Sergejus, kaip teigia artimieji, el-
giasi gana kukliai - vis dar gyvena 

trijų kambarių bute ir važinėja ne 
mersedesu, kaip labiau tiktų pagal 
padėtį, o „Toyota Prius“ su ekolo-
gišku hibridiniu varikliu. O dar jis 
mėgsta lankytis San Francisko „Kati 
rusiškoje arbatinėje“ ir svečius vai-
šinti barščiais, koldūnais ir blynais.

■ BenamiS miLijardieriuS
Investicinės bendrovės „Berg-

gruen Holdings“ steigėjas, 2 mi-
lijardų dolerių (maždaug 5 mlrd. 
litų) turto savininkas Nikolas Ber-
griuenas (Nicolas Berggruen) iš 
tiesų yra žmogus be nuolatinės 
gyvenamosios vietos. Peržengęs 
45 metų ribą milijardierius staiga 
suvokė, kad visos materialios gė-

rybės - laikinos, ir išpardavė visą 
savo elitinį nekilnojamąjį turtą. Bet 
nemanykite, kad Nikolas Bergriu-
enas nakvoja po tiltu, apsiklojęs 
laikraščiu. Jis daugiausia gyvena 
nebrangiuose viešbučiuose, daug 
keliauja, kartais užsuka į biurą. 
Puikus viršininkas!

■ niujorko meraS
Maiklas Blumbergas (Michael 

Bloomberg) yra labai įdomi asmeny-
bė, net nežinant, kad jis užima 13-
ąją vietą turtingiausių pasaulio žmo-
nių sąraše. Niujorko meras važinėja 
metro. Ir tai ne kokia nors reklama, 
o žmogaus gyvenimo principas. Jo 
kabinete, be tradicinių monitorių, 
popierių, grafikų, kažkokių niekučių 
šalia klaviatūros padėtas ir... žemės 
riešutų sviesto stiklainis.

■ neTurTingiauSiaS 
PrezidenTaS

Chosė Albertas Muchika Kor-
danas (Jose Alberto Mujica Corda-
no) - Urugvajaus prezidentas, kurio 
gyvenimas mažai primena tą, kurį 
gyvena šio pasaulio galingieji. 78 
metų „El Pepe“ - taip prezidentą 
vadina vietos gyventojai - labdarai 
aukoja beveik visą prezidento atly-
ginimą, todėl yra neturtingiausias 
(arba dosniausias) prezidentas pa-
saulyje. Prezidentas uždirba 263 
tūkst. Urugvajaus pesų per mėnesį, 
sau pasilieka tik 26 300 pesų.

■ miLijardieriuS 
Be miLijardo

Čakas Finis (Chuck Feeney) - 
garsiojo parduotuvių tinklo „Duty 
Free Shoppers“ įkūrėjas. Per 30 
metų jis apkeliavo visą pasaulį, 
vykdydamas slaptą atsikratymo 7,5 
mlrd. dolerių (maždaug 18,9 mlrd. 
litų) kapitalu operaciją. Turtą jis 
užgyveno prekiaudamas konjaku, 
kvepalais ir cigaretėmis. Jo para-
mos fondas „The Atlantic Philant-
hropies“ investavo 6,2 mlrd. dole-
rių į švietimą, mokslą, sveikatos 
apsaugą, žmogaus teisių gynimą 
ir senelių namų išlaikymą visame 
pasaulyje. Mažai kas iš mūsų am-
žininkų yra aukojęs tokiu mastu, 
ir niekas iš tokį turtą valdančių 
žmonių būdamas gyvas labdarai 
neatidavė viso kapitalo. Iki 2020 
m. Čakas Finis nori visą savo turtą 
išleisti skurstantiems remti.

Parengė Milda kunSkaitĖ

Kukliausi pasaulio turtuoliai

 n Seras Ričardas Brensonas  n Borisas Džonsonas 

 n Chosė albertas Muchika kordanas  n Maiklas Blumbergas
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Koks meškeriotojas nėra 
atsidūręs, regis, beviltiškoje 
situacijoje - artėja 
pusiaudienis, o žūkladėžės 
dugnas dar neužklotas, 
nes tiek kuojos, tiek ešeriai 
ignoruoja visas siūlomas 
avižėles ir tik retkarčiais 
piršto dydžio pūgžliukas 
capteli ant kabliuko suvertas 
uodo trūklio lervas. Bet 
iš tokio laimikio nedidelė 
nauda, o svarbiausia, reikia 
kažko griebtis, tačiau 
nežinia kaip pažadinti žuvų 
apetitą.

viktoras aRMaLiS

Trumpas kibimas

Vos saulė prasiplėšė pro debesis, 
ir iškart pakilo skaudžiai dilgantis 
veidą vėjas. Jei neturi specialios 
kaukės jam pridengti, vienintelė 
išeitis - atsukti vėjui nugarą. Kai 
išsigręžiau eketę ir nugramzdinau 
sidabraspalvę avižėlę ties staigiai 
besileidžiančiu į gelmę povandeni-
niu šlaiteliu, nužertu smulkiomis 
kriauklėmis, vėjas buvo nė motais, 
nes iškart užkibo kuoja. Po jos - 
antra, tačiau tuo viskas ir baigėsi. 
Iš pradžių pamaniau, kad kuojos 
išsibaidė ir nusileido giliau, tačiau 
situacija nepasikeitė ir išgręžus 
tris naujas eketes virš didesnėje 
gelmėje plytinčio ploto. Sidabra-
šonės nustojo kibti, o ešerių šioje 
vietoje pasitaiko retai. Žūkladėžėje 
turėjau dar dvi meškerėles su skir-
tingomis avižėlėmis. Tad pabandžiau 
nugramzdinti porą trūklių, užvertų 
ant variaspalvės šratelio formos avi-
žėlės kabliuko. Kuriam laikui šis ma-
salas patraukė kuojų dėmesį - vieną 

po kitos ištraukiau dar dvi kuojas, 
bet po to kibimą vėl kaip ranka nuė-
mė. Dar kartą pakeičiau meškerėlę 
ir ant seno sidabro spalva padengtos 
avižėlės kabliuko užvėriau ypatingu 
būdu -  žiedeliu vieną trūklį. Patyrę 
meškeriotojai tokį masalo pateikimo 
būdą laiko ypač patraukliu stam-
bioms kuojoms. Vėl užmečiau ma-
salą iš eilės į dvi eketes ir iš eilės 
dviejose eketėse ištraukiau po kuo-
ją, o paskui vėl tyla. Kartais tokiais 
nekibos atvejais gelbsti žalsvos ir 
gelsvos avižėlės, nes sodriai vyš-
ninės spalvos trūkliai, matyt, labai 
patraukliai atrodo šviežios žalumos 
fone. Dalyvaujantys profesionalų 
varžybose meškeriotojai teigia, kad 
žalia spalva tiek žiemą, tiek vasarą 
vilioja beveik visas karpines žuvis, 
tačiau saulė ima krypti vakarop, o 
kibimas neatsinaujina, kad ir kokius 
masalus bandau.

Miniatiūrinės versijos

Po valandos aktyvių eksperi-
mentų avižėlių atsarga išsenka, o ir 
rišti jas prie plonyčio valo, kai per 
ežerą traukia smagus šiaurys, įgrys-
ta, todėl nutariu meškerioti paskuti-
ne kuojoms vilioti skirta avižėle, ku-
ri yra mano kelioninėje masalinėje. 
Tai mažytis sidabraspalvis „lašelis“. 
Paprastai viduržiemį miniatiūrinės 
versijos dažnai tampa instrumentu, 
pažadinančiu kuojų apetitą. Kurį 
laiką vos juntamai virpinama žalia 
avižėle niekas nesidomi. Tačiau po 

kelių minučių sargelis energingai 
linkteli, o aš taip pat energingai pa-
kertu. Keliais sieksniais suringiuoju 
valą, ir ant ledo suspurda sprindinė 
kuoja. Nesitikėjau, kad kas susigun-
dys avižėle, todėl nuotaika pasitai-
so, bet netrukus vėl krinta, nes po 
staigaus ir energingo kuojos kibimo 
stoja ilga pertrauka, o viltis, kad ki-
bimas atsinaujins, išblėsta galutinai. 
Tada prisimenu ir nutariu likusį laiką 
praleisti meškeriodamas plūdinuke 
su mažyte plūdele. Tokio šiaudo 
griebiesi, kai kuojos visiškai igno-
ruoja masalus, tačiau yra ne kartą 
pasitaikę, kad vengiančios avižėlių 
sidabrašonės mielai ragauja masa-
lus, užvertus ant kabliukų. Deja, šį 
kartą prielaida nepasitvirtina, nors 
ant kabliukų vėriau ne tik uodų, bet 
ir smulkias musių lervas bei tešlos 
rutuliukus, kurie kuojoms ypač pa-
tinka užmesti plūdinuke.

Masalinės revizija

Žodžiu, susiklostė tokia padėtis: 
plūdelė rymo eketėje nejudėdama, 
o aš neturiu ką veikti, todėl išsitrau-
kiu dar sykį masalinę ir imu naršyti 
kampelius. Kažkelintą kartą apžvel-
giant masalus, žvilgsnis užkliuvo 
už pilkšvai juosvos laku padengtos 
„Lucky John“ avižėlės, forma pri-
menančios perpjautą išilgai duonos 
kepaliuką. Kadangi ekečių kelias-
dešimties metrų plote buvau pri-
gręžęs apsčiai, nutariau dar vienos 
neurbinti. Tiesiog palikau plūdinu-

kę užmestą vienoje eketėje, o pats 
persėdau prie kitos, kuri jau buvo 
užsitraukusi plonu leduku. Kaip 
paprastai prieš valandą pusantros 
į šią eketėlę įbėriau du žiupsnius 
prancūziško „Sensas“ jauko, kuris 
lėtai grimzdamas į gelmę imituoja 
vandens storymėje pasiklydusius 
smulkius vėžiagyvius. Eketė buvo 
išgręžta maždaug už dešimties me-
trų nuo tos, į kurią užmečiau plūdi-
nukę. Masalo kabliukas buvo nedi-
delis, todėl labai tiko jau minėtu žie-
deliu užverti uodo trūklio lervą. Kai 
avižėlė stuktelėjo į dugną, beveik 
tuoj pat sargelis suvirpėjo. Pakir-
tau ir ištraukiau kuojukę. Paskui -  
vėl pauzė. Po pusvalandžio avižėlę 
kilstelėjau maždaug pusmetrį nuo 
dugno, norėdamas suvaikščioti iki 
greta užmestos plūdinukės. Meš-
kerėlę padėjau ant žūkladėžės. Kol 
tikrinau, ar plūdinukės masalai pa-
liesti, praėjo kelios minutės. Kaip ir 
tikėjausi, niekas nebandė kibti. Tad 
nutariau pradėti ruoštis atgalios, 
nes laukė gana netrumpas kelias, 
ir plūdinukę suvyniojęs pasukau 
prie žūkladėžės. Eidamas jau iš 
tolo pastebėjau, kad paliktos ant 
žūkladėžės meškerėlės sargelis 
linksi kaip pašėlęs. Tiesa, ne taip 
energingai kaip kimbant ešeriui, ta-
čiau ir tokio aktyvumo pakako, kad 
galėtum spėti apie rimtus masalu 
susidomėjusios žuvies ketinimus. 
Atsargiai paėmiau meškerėlę nuo 
žūkladėžės ir pakirtau. Valas įsi-
tempė. Po keliolikos sekundžių iš 

eketėlėje plūduriuojančių ledokš-
nių iškėliau svarią kuoją. Tuoj pat 
užvėriau ant kabliuko uodo trūklio 
lervą ir vėl nugramzdinau avižėlę. 
Deja, sargelis tylėjo.

Naujas algoritmas

Kai greito kibimo jau nebuvo ko 
tikėtis, kelis kartus suvirpinau sar-
gelį, pamažu keldamas meškerėlę 
aukštyn. Netikėtai, avižėlei atsiplė-
šus nuo dugno maždaug septynias-
dešimt centimetrų, sargelis stebėti-
nai ryžtingai linktelėjo ir nebeatsi-
tiesė. Pakirtau ir pajutau, kad užkibo 
didesnis egzempliorius. Pasirodė, 
jog tai - irgi kuoja. Toptelėjo, kad 
reikia laikytis to paties algoritmo -  
nugramzdini masalą iki dugno, o pas-
kui, pamažu virpindamas sargelį, keli 
jį aukštyn. Kai avižėlė atsidūrė tame 
pačiame vandens horizonte kaip ir 
pirmuosius du kartus, sargelis ryž-
tingai kiltelėjo į viršų, o paskui ėmė 
linkti žemyn. Masalu vėl susigundė 
stambi kuoja. Laikas sustojo, kuojos 
užtikrintai kibo viena po kitos, tad nė 
nepajutau, kaip dangus ėmė tamsėti. 
Tačiau leistis kranto link galėjau be 
gailesčio: kai jau buvau sugavęs apie 
dvidešimt kuojų, pernelyg staigiai 
pakirtau kimbančią sidabrašonę ir 
plonytis 0,08 mm skersmens valas 
neišlaikė. Pririšau prie jo juodą avi-
žėlę, kuri, man regis, niekuo nesi-
skyrė nuo pirmosios, ir vėl nugramz-
dinau masalą. Sargelis vėl sulinko, 
ištraukiau dar vieną dailią kuoją, o 
paskui masalu niekas nebesidomėjo. 
Supratau, kad grįžtu prie ankstesnės 
schemos, pagal kurią vienu masalu 
sugaunama viena žuvis. Pertrauka 
užsitęsė ir pasidarė aišku: laikas 
krautis mantą. Kibimas parodė, kad 
be prarastos avižėlės čia nebėra ko 
veikti, nes algoritmas, pagal kurį 
masalas keliamas nuo dugno, nebe-
veikia. Viską lėmė masalo ypatybės. 
Nors tą dieną eksperimentai surijo 
didžiąją dalį žūklės laiko, tačiau ne 
tik spėjau prigaudyti kuojų, bet ir įsi-
tikinau, kad rankų nuleisti neverta. 
Jei pirmose eketėse nekimba - reikia 
ieškoti tinkamos masalo plukdymo 
versijos ir nepamiršti, kad masalo 
spalva dažnai būna labai svarbi.

kaprizaij/b žūklė

ŽūkLėS Prognozė
50 Proc. TeiSyBėS
geriausias laikas žūklei
pagal kibimo kalendorių š.m. 

VaSario 9 d.
9.00-11.30, 15.00-17.00 val.

VaSario 15 d.
8.30-12.30, 17.00-17.30 val. 

Žuvų kaprizai
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galvosūkiaij/b žaidimai

kryŽiaŽodiS

parengė žurnalo „oho“ redakcija

šachmaTai

Nr.1  D.Daulytė-L.Tomnikova, 2014 m. 
Baltųjų ėjimas.

Nr.2  D.Šou-N.Makdonaldas, 1995 m.
Juodųjų ėjimas.

Nr.3  D.Vestas, 1882 m.
Matas 2 ėjimais.

pRAėJUSIoS SAVAITėS  
aTSakymai
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1 padėtis 
1..Žd4 0:12.Vd1 Žf3 3.Vf3 Vh2x)
2 padėtis
1...Bc1 2.Kh2 Re5 0:1
3 padėtis 
1Bc7 d6(1...d5 2.Bc6x;1...Kd6 2.Bf6x) 2.Be7x

Šachmatų mėgėjams proto 
mankštą rengia tarptautinis 
meistras, Lietuvos šachmatų 
čempionas Algirdas BANDZA.

pRAėJUSIoS 
SAVAITėS
aTSakymai

Vertikaliai: 
Budėjimas. rankovės. 
Oderis. ivonas. la. 
Masina. arekos. Upelis. 
Bona. Jodas. Dilus. Bk. 
runa. Namai. tonas. ai. 
Do. Basas. Ginas. Du. 
Būras. Vyrai. lama. Geras. 
Malas. Mobis. Bučinys. 
regis. Detali. anas. Delis. 
Pragaras. Šonas. Semas. 
Penas. Pa. Paskutinis. liv. 
itanas. Miki. Mistikas. 
Vakar. asas. Premisa. Žais. 
Sankasa. Osmosinis.

HOrizONtaliai: 
abudu. alisa. Dosono. 
Čanas. Gėdina. Gina. 
kitas. Jena. Benas. Utis. 
Mira. Būrys. takas. Mi. 
Naras. Pinasa. asajasas. 
Senas. romas. Denis. Pk. 
edas. remas. ra. Vaikai. 
Melas. Ves. Vos. Vagis. 
Mama. Bros. Gylis. liki. 
tiras. „Pikaso“. raudonas. 
Praviras. kaspinai. elas. 
Da. lus. Meg. Polis. lota. 
Dabar. Dėl. Baumila. 
Saiki. asistavimas.

PaŽyMėtUOSe 
laNGeliUOSe: 
ringo karalius.

Kuponą bet kuriai 
picai picerijoje  
„pizzaLand“ laimėjo:
•	 Rukšėnas Leonas 

(Vilnius)
•	 Žukauskienė Aušra 

(Vilnius)
Dėl prizo skambinti   

tel.: 238-70-31, 238-70-32  
Vilniuje iki vasario 12 d. 16 val.  

pRAėJUSIoS 
SAVAITėS Prizo 
LaimėTojai

„Equador“ soliariumai:
•	 vilnius 

PC „BIG“
Ukmergės g.369 
Rūdninkų g.18/2 
Senamiestis 
PC „Mandarinas“
Ateities g.91 
PC „IKI“
Šeškinės g.32 
PC „Panorama“
Saltoniškių g.9

•	 Kaunas 
PC „IKI-GIRSTUPIS“
Kovo 11-osios g.

•	 Šiauliai 
PC „Saulės miestas“
Tilžės g.109 
PC „Bruklinas“
pramonės g.6

Vienam burtų keliu atrinktam skaitytojui dovanojame 100 lt 
vertės abonementą soliariumų studijos „equador“ soliariumuose.

spręskite kryžiAžodį ir lAiMėkite:  

Kryžiažodžio atsakymą siųskite žinute              numeriu  
iki vasario 12 d. 19 val. Žinutės kaina - 1 Lt.

1390sMs

PaVyzDyS: RE KR Atsakymas Vardas Pavardė Miestas 
                      (RE KR VANDENIS VARDENIS PAVARDENIS VILNIUS).
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Senamiestis 
PC „Mandarinas“
Ateities g.91 
PC „IKI“
Šeškinės g.32 
PC „Panorama“
Saltoniškių g.9

•	 Kaunas 
PC „IKI-GIRSTUPIS“
Kovo 11-osios g.

•	 Šiauliai 
PC „Saulės miestas“
Tilžės g.109 
PC „Bruklinas“
pramonės g.6

Vienam burtų keliu atrinktam skaitytojui dovanojame 100 lt 
vertės abonementą soliariumų studijos „equador“ soliariumuose.

spręskite kryžiAžodį ir lAiMėkite:  

Kryžiažodžio atsakymą siųskite žinute              numeriu  
iki vasario 12 d. 19 val. Žinutės kaina - 1 Lt.

1390sMs

PaVyzDyS: RE KR Atsakymas Vardas Pavardė Miestas 
                      (RE KR VANDENIS VARDENIS PAVARDENIS VILNIUS).
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(VASARIo 10-16 d.)
horoSkoPaS

 avinams astrolo-
gas pataria nekonflik-
tuoti su vyresnybe ir 

atsižvelgti į kolegų nuomonę -  
galite netekti darbo. Materialinė 
padėtis išliks tvirta, stabili. Sutar-
tys, kurias pasirašysite ateinan-
čią savaitę, duos naudos. Sėk-
minga diena - ketvirtadienis.

 jaučių gyvenime 
kita savaitė nestokos 
įvykių. Kai kurie turės 

palikti darbovietę, bet nenusi-
mins, o pajus palengvėjimą ir 
nesunkiai ras naują veiklos sfe-
rą. Santykiai su aplinkiniais nusi-
stovės, nors ausite neigiamą 
praėjusių dienų poveikį. Sėk-
mingas pirmadienis.

 dvynių laukia lai-
kas, palankus pla-
nuoti. Savaitės pra-

džioje seksis rengti susitikimus 
ir derybas, viduryje galimos ko-
mandiruotės, kelionės, pabaigo-
je bendradarbiams, šeimai pri-
reiks jūsų patarimo ir atjautos. 
Ne visi jūsų žodžiai gali patikti. 
Sėkmingas ketvirtadienis.

 vėžiai neturėtų 
būti pernelyg atkak-
lūs su bendradar-

biais, kad išvengtų konflikto. As-
trologas pataria nesileisti į fi-
nansines avantiūras, nes galite 
patirti didelių nuostolių. Palanki 
diena - antradienis.

 liūtai galės imtis 
naujų darbų ir megz-
ti dalykines pažintis - 

jos bus naudingos. Profesiona-
lumas, rimta pažiūra į darbą pa-
dės stiprinti materialinę padėtį. 
Savaitės pabaigoje įsigysite 
brangių naudingų pirkinių. Sėk-
mingas trečiadienis.

 mergelėms 
seksis visi nekilnoja-
mojo turto ir remon-

to reikalai. Finansų sferoje galite 
sudaryti perspektyvias sutartis, 
sureguliuoti senas problemas. 
Savaitės pabaigoje negalvokite 
apie rimtus planus. Jums sėk-
mingos dienos - trečiadienis ir 
penktadienis.

 svarstyklėms 
gali brangiai kainuoti 
profesinės veiklos 

klaidos, o už uolumą bus atly-
ginta šimteriopai: astrologas pa-
taria neatitrūkti nuo vadovybės 
iškeltų uždavinių. Bendraudami 
su kolegomis tramdykite emoci-
jas. Sėkmingas trečiadienis.

 skorpionai tu-
ri būti santūrūs, ne-
dalyvauti avantiūrose 

ir abejotinuose projektuose, va-
dovautis blaiviu protu. Komerci-
nes idėjas reikėtų atidėti. Darbe 
pasistenkite su kolegomis pasi-
kalbėti atvirai. Palankios dienos - 
pirmadienis ir antradienis.

 Šauliai turėtų 
pasirūpinti namais. 
Astrologo nuomone, 

čia galite daug nuveikti: būsite 
kupini sumanymų, aktyvūs ir 
energingi. Savaitės pabaigoje 
geriau nedalyvauti pramoginiuo-
se renginiuose. Sėkmingos die-
nos - trečiadienis ir šeštadienis.

 ožiaragiai ga-
li užimti naują postą, 
apie kurį seniai sva-

jojo, arba pakeisti darbovietę. 
Verslininkus astrologas įspėja: 
pavojinga imtis projektų su 
naujais partneriais, investuoti į 
bendras įmones - gali apgauti. 
Sėkmingos dienos - antradienis 
ir šeštadienis.

 vandeniams iš-
kils daug reikalų, ku-
riuos sutvarkyti galės 

tik jie. Vis tiek reikės bendradar-
biauti ir bendrauti su partneriais, 
kolegomis. Atkaklias pastangas 
vertins vyresnybė. Sėkmingos 
dienos - pirmadienis, antradienis.

 žuvims - sveikini-
mai, susitikimai, do-
vanos. Galėsite paro-

dyti savo žavesį stiprindami po-
zicijas arba ieškodami naujų 
partnerių. Žvaigždės įspėja ne-
turėti per didelių iliuzijų. Būkite 
pasirengę maloniai materialinės 
sferos naujienai. Sėkmingas pir-
madienis.

Eidami nuo vienos raidės prie kitos (tik ne įstrižai), išbraukite 
pateiktus žodžius. Atsakymas - žodis iš neišbrauktų raidžių.

pateiktų skaičių kombinacijos išbraukiamos įvairiomis kryptimis 
( ), o atsakymas - likusių neišbrauktų skaitmenų suma.

VAndenis

 n Rašytojas
Sigitas PARULSKIS
(1965 m. vasario 10 d.)

 n Muzikologas
Viktoras GERULAITIS
(1950 m. vasario 12 d.)

 n dainininkė
ARINA
(1969 m. vasario 13 d.)

PagaLBinėS SKAIČIų SUMų REIKŠMėS
3=1+2 17=8+9 10=1+2+3+4 16=1+2+3+4+6
4=1+3 6=1+2+3 11=1+2+3+5
16=7+9 7=1+2+4 15=1+2+3+4+5

pRAėJUSIoS SAVAITėS aTSakymai

8 3 2
9 4 6

5 9 3
1 8 3 2
6 2 3 4
4 5 2 6 7
3 7 1 2
9 2 7 4
8 1 6

3 9 4 6
7 3 2
6 3 7 5
3 4 9

7 6 4 5
9 4 6 7 1
1 5 3 2 6
4

9 2 4 7

parengė „Galvosūkių klubas”

parengė žurnalo „oho“ redakcija

pRAėJUSIoS SAVAITėS aTSakymai

9 3 8 4 1 5 7 2 6
6 1 7 3 8 2 5 9 4
4 2 5 7 6 9 3 1 8
2 7 4 6 3 1 9 8 5
8 5 9 2 4 7 1 6 3
1 6 3 5 9 8 2 4 7
7 8 6 1 2 3 4 5 9
3 9 2 8 5 4 6 7 1
5 4 1 9 7 6 8 3 2

8 2 6 9 3 5 7 4 1
3 7 4 1 6 2 5 9 8
1 5 9 7 8 4 3 2 6
6 3 7 2 9 8 4 1 5
5 4 2 6 1 7 9 8 3
9 1 8 4 5 3 6 7 2
2 9 1 5 7 6 8 3 4
7 6 3 8 4 1 2 5 9
4 8 5 3 2 9 1 6 7

pRAėJUSIoS SAVAITėS aTSakymai

13 Ž I R K L Ė S
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Žmonės paveldi pinigus, 
namus ar automobilius, 
o istorikė Vilniaus 
universiteto profesorė Dalia 
Leinartė (55) paveldėjo 
senoviškų lygintuvų 
kolekciją, kurią vis papildo 
naujais eksponatais.

Deimantė ZaiLSkaitĖ

„Aš turiu tetą, mamos seserį, 
kuriai kaip tik kovo mėnesį su-
kaks šimtas metų. Prisimenu, kad 
tetos gimimo datą - 1914 metus -  
įsiminiau gana anksti vien todėl, 
kad visada domėjausi istorija. Ir 
kada yra Pirmojo pasaulinio karo 
pradžia, įsiminiau būtent iš savo 
tetos gimimo datos. Taigi viskas, 
kas susiję su mano teta Ona Stoš-
kute-Sakalauskiene, man siejasi su 
istorija. Jos aistra buvo istorija ir 
istorinių daiktų rinkimas. Šitie ly-
gintuvai ir buvo jos palikimas mūsų 
šeimai. Beveik visi surinkti aplink 
Marijampolę ir jos apylinkėse. Iš 
esmės tai suvalkiečių, vienas kitas 
galbūt Napoleono armijos paliktas 
lygintuvas, nes Europoje jie daug-
maž buvo panašūs“, - pasakoja uni-
kalios kolekcijos paveldėtoja.

Kolekcijoje yra apie 40 senovi-
nių lygintuvų. Praeitą savaitę buvo 
parsivežtas dar vienas eksponatas, 
kurį padovanojo kolegos istorikai iš 
Bukarešto: „Kaip rumunai juokau-
ja, jeigu tik pamato lygintuvą, jie iš 
karto prisimena mane. (Juokiasi.) 
Taigi kolekcija po truputį tampa 
tarptautinė ir joje yra įvairių, bet 
daugiausiai XIX-XX a. pradžios ly-
gintuvų. Pats seniausias - iš XVIII a.  
Iš esmės vėlesnieji lygintuvai vei-
kia tuo principu, kad į jų vidų bu-
vo įdedama žarijų, tačiau pirmasis 
mūsų kolekcijos lygintuvas neturi 
šitos angos, jis buvo dedamas tie-
siai ant žarijų arba ant įkaitusio 
metalo, kad pats būtų įkaitintas. Ir 
tokiu būdu, kiek jis buvo karštas, 
tiek ir buvo lyginama“, - pasakoja 
mokslininkė.

Be abejo, senoviniai lygintuvai 
nepalyginti sunkesni. „Mes gali-
me tik filmuose matyti, kaip vargo 
moterų rankos ir pačios moterys, 

naudodamos namų ruošoje tokius 
lygintuvus. Tai buvo moters darbas 
ir privaloma veikla, - pasakoja moks-
lininkė, pati nesiveržianti prie lygini-
mo darbų. - Aš pati nelyginu, nes galų 
gale medžiagų, iš kurių pagaminti 
dabartiniai rūbai, beveik nereikia ly-
ginti“. Vis dėlto senovinių lygintuvų 
kolekcija jai reiškia labai daug ne vien 
kaip istorikei. „Ji man reiškia šeimos 
istoriją, kartų bendradarbiavimą ir 
bendrumą, nes nėra jokios abejonės -  
šitą lygintuvų kolekciją aš perduosiu 
savo dukroms“, - sako moteris ir ak-
centuoja, kad kiekvienoje šeimoje 
turėtų būti kokia nors kolekcija.

pomėgiaij/b laisvalaikis

Daliai Leinartei lygintuvai reiškia daug
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

 n Dalios Leinartės namuose apstu lygintuvų


