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Kaip nuostabu, patrauklu, nerealu ir stebuklinga yra tai, 

kas slypi žodyje „kelionė“.

Nikolajus Gogolis
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Įžanga

Šis kraštas nuo pat pirmųjų žingsnių tarsi gražiausia muzika 
akimirksniu įtraukia į savo kerintį pasaulį. Jis priverčia užmiršti 
visus kasdienius rūpesčius ir į vieną visumą sujungia pojūčius – 
klausą, regą, uoslę. Jis sugrąžina į vaikystės pasakų šalies tamsų, 
paslaptingą mišką, kuriame slepiasi Snieguolė ir septyni nykštu-
kai, kur bokšte ant aukšto kalno įkalinta Auksaplaukė, paslaptin-
goje pilyje įsikūręs karalius Strazdabarzdis, o žemė nusėta meduo-
linio grožio nameliais, galinčiais suvilioti ne tik Jonuką ir Grytutę. 

Šis kraštas turi gilias tradicijas, daugialypę istoriją ir savitą 
kultūrą. 

Tai Bavarija. Tarsi bedugnis veidrodis, į kurį žvelgiant sukasi 
galva, ir vis tiek negali atsižiūrėti. Gražus visais metų laikais. Toks 
gražus, kad norisi kartoti rusų poeto Andrejaus Voznesenskio žo-
džius: „Nelieskite muzikos rankomis.“ 

Po šį kraštą su knygos bendraautore keliaujame kartu ir atski-
rai. Draugėn mus suvedė aistra kelionėms. 

Kelionės nuojauta jau pati savaime yra nuostabi būsena. Ar 
jums pažįstamas tas jausmas, kai kojas pakerta net vietų, kurio-
se dar nebūta, atvaizdai, nematoma ranka sugniaužia skrandį ir 
apima švelnus lengvumas, lyg neštų stebuklingi paukščiai. Kuo 

Pasaulis nesibaigia ties mūsų horizontu.

Antoine-Marin Lemierre 
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daugiau keliaujame, tuo gilesnės nuojautos aplanko, žadėdamos 
dar nematytas patirtis ir pojūčius. Įspūdžiai, emocijos, potyriai, rū-
pestingai saugomi atminties, – tai turtas, kurio neįvertinsi pinigais, 
neperduosi kitam, tačiau kuris sušildo mūsų širdis ir vėl verčia 
ieškoti dar nematytų kampelių. Kelionės nenusibosta ir nepaliauja 
stebinti. Kaip sakė Moshlih Eddin Saadi, „Nesistebintis keliautojas 
yra kaip paukštis be sparnų“.

Bavarija – ypatingas, niekada nesiliaujantis stebinti kraštas. Be 
galo įvairus, spalvingas, galbūt šiek tiek paslaptingas, bet kartu 
savas ir artimas. Rašant knygą, norėjosi apie jį papasakoti viską! 
Išpasakoti visas legendas ir istorijas, aprašyti žmonių charakterius, 
senuosius papročius, tradicijas, valgius. Sudėti visas nuotraukas… 
Ir ne tik nuotraukas – visus garsus: krioklių šniokštimą, paukščių 
čiulbėjimą, miškų ošimą, Alpių pievose besiganančių karvių varpe-
lių skambėjimą ir tylą, kurią girdi sėdėdamas kalnų trobelės šešėly-
je. Viską, ką atsimename, nes „Atsiminimas – tai vienintelis rojus, iš 
kurio negalim būti išvaryti“ (Jean Paul). 

Ši knyga – tai mūsų patirtys. Mūsų girdėti garsai ir tyla, mūsų 
matyti miestai ir kaimeliai, sutikti žmonės ir skanauti valgiai. Vie-
tos, kurių nesiūlo kelionių agentūros. Jas atradome pačios! Tai 
mūsų Bavarija! Ir ji tikrai kitokia nei kelionių vadovuose.
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Tauberio Rotenburgas
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Bavarijos Alpės. Vaizdas, atsiveriantis netoli Wildbichlalm kalnų trobelės
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Visada žavėjausi žmonėmis, kurie myli savo kraštą, puoselėja 
savas tradicijas, dėvi tautinius rūbus ir dėl to nė kiek nesijaučia ne-
patogiai. Jie tuo didžiuojasi. Nuo paties mažiausio iki seno senu-
čiuko. Žavėjausi ir žaviuosi jų meile savo kultūrai, kalbai, tarmėms, 
jų pagarba istorijai. Ir jei paklausite, kur tokie žmonės gyvena, nė 
nesudvejojusi atsakysiu – Bavarijoje. 

Žaviuosi ne tik Bavarijos žmonėmis, bet ir jos nuostabia gam-
ta, gražiais miestais, įdomiais kaimeliais. Didžiausia ir seniausia 
Vokietijos žemė gali pasigirti daugeliu dalykų. Pavyzdžiui, iki šiol 
galiojančiu seniausiu pasaulyje įstatymu, reglamentuojančiu gėri-
mų gamybą, – Bavarijos alaus grynumo įstatymu, kuriam jau per 
500 metų. Šis 1516 metais hercogo Wilhelmo IV (Bavaro) priimtas 
įstatymas griežtai nustatė, kad alaus gamyboje gali būti naudoja-
ma tik vanduo, apyniai ir salyklas. Taip buvo nutrauktas įvairių 
svaiginančių ir neretai nuodingų žolelių bei kitų priedų naudoji-
mas alaus gamyboje. Vėliau – 1810 metais – Bavarijos alaus istoriją 
papildo didžiausia pasaulyje alaus šventė Oktoberfest1 ir alaus so-
dai. 1812 metais Bavarijos karalius Maximilianas I Josephas leido 
Miuncheno alaus darykloms pačioms prekiauti į bokalus pilstomu 

Bavarijos žemė

1 Daugiau apie šią šventę skaitykite 74 p., pasakojime apie Miuncheną.
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alumi, bet draudė pardavinėti maisto produk-
tus, mat buvo baiminamasi, kad dėl to žmo-
nės nustos lankyti tuometines užeigas, nes 
visi bėgs tik į alaus sodus. Žinoma, tikrai labai 
daug į juos bėgo ir... nešėsi ten savo užkandą. 
Į tikrą alaus sodą2 dar ir šiandien galima atsi-
nešti maisto. Miunchenas vis dar didžiuojasi 
tokiais sodais. O pačiame Bavarijos viduryje 
(tarp Landshuto ir Ingolštato (Ingolstadt) plyti 
didžiausia pasaulyje apynių plantacija Haler-
tau (Hallertau). Sakoma, kad apyniai čia augi-
nami net nuo VIII amžiaus. 

Tačiau Bavarija – ne vien alaus kraštas. Ša-
lia valstybinės sienos su Austrija, Burghauze-
no (Burghausen) mieste, stovi ilgiausia pasau-
lio pilis. Alpių papėdėje smailiais bokšteliais 
į dangų stiebiasi viena gražiausių Disnėjaus 
animaciniuose filmuose vaizduojamų pilių – 
Bavarijos karaliaus Ludwigo II Noišvanštei-
nas (Neuschwanstein), Miuncheno rezidencija – 
vieni didžiausių rūmų Europoje. O kur dar vi-
sos Wittelsbachų dinastijos vasaros rezidenci-
jos? Taip, šios pilys ir rūmai3 pasakoja vienos 
garsiausių, įtakingiausių ir šimtmečiais kraštą 

valdžiusių Wittelsbachų dinastijos istoriją. Wittelsbachai – Bava-
rijos hercogai, kurfiurstai, karaliai. Jų valdymo laikotarpis siekia 

Die gemütliche Mass alaus šventė-
je. Posakis, kuris pažodžiui išvertus 
reiškia „jaukus alaus bokalas“. Tačiau 
bavarams tai kur kas daugiau. Pa-
grindinė reikšmė čia teikiama žodžiui 
„jaukus“. Tai reiškia bendravimą. 
Šiltą, jaukų. Ir nesvarbu, kad kartais 
žmonių, sėdinčių prie to paties stalo, 
visai nepažįsti. Ir galbūt daugiau 
niekada nebesutiksi. Ein Prosit, ein 
Prosit der Gemütlichkeit – nuolat 
skamba kiekvienoje šventėje. Pakelkim 
bokalą, pakelkim bokalą (į sveikatą, į 
sveikatą), už jaukumą. Ir tada daužia 
visi tuos bokalus, juk – už jaukumą! 

Nuotraukoje Eringo miestelio šventė 
Kirta ir eringietis, vilkintis tradiciniu 
šaulių kostiumu su tautiniais akcentais 

2 Tikruosiuose alaus soduose dažnai parduodami tik gėrimai, kai kuriuose esti ne-
didelis patiekalų asortimentas. Svečių namų, aludžių ar užeigų savininkai, turin-
tys ir alaus sodus, dažniausiai neleidžia lankytojams užkandžiauti savo atsineštu 
maistu. 
3 Čia paminėta tik maža dalis pilių ir rūmų, susijusių su Wittelsbachų dinastija.
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1180 metus, kai Friedrichas I Barbarossa pakėlė į hercogus grafą 
Ottą iš Wittelsbachų giminės (Otto I. der Rotkopf) ir perdavė jam 
valdyti Bavarijos hercogystę. Valdė jis iki pat mirties. Tiesa, neilgai – 
vos trejus metus. Po hercogo mirties valdymą perėmė jo sūnus Lu-
dwigas (Ludwig der Kelheimer). Ir taip iš kartos į kartą iki 1918 
metų, kai Bavarija buvo paskelbta Bavarijos laisvąją valstybe. Pas-
kutinysis Bavarijos karalius buvo Ludwigas III, valdęs šalį nuo 
1913 iki 1918 metų. 

Iš šimtmečius trukusių Wittelsbachų valdymo laikų iki šių die-
nų išliko vienas ryškus simbolis – karalius Ludwigas II. Jis ir jo rū-
mai – visų Bavarijos karalių ir visų Bavarijos pilių vizitinė kortelė. 
Paradoksalu: karalius, kuriam visiškai nerūpėjo valdymo reikalai, 
kuris eikvojo valstybės iždą, – kūrė grožį. O gal tai joks paradok-
sas? Gal kaip tik dėl to Bavarija tokia ypatinga? 

Ir ne tik pilimis. Landshute į dangų stiebiasi aukščiausias pa-
saulyje mūrinis bažnyčios bokštas. Pasau (Passau) mieste esanti 
Šv. Stepono katedra (Der Dom St. Stephan) garsėja didžiausiais pa-
saulyje katedriniais vargonais. Miunchene Šv. Liudviko bažnyčios 

Ilgiausia pasaulyje Burghauzeno pilis


